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Explorará o m e6mo Professor (do Direito Palrio) ,

se sobre a m ateria do mesmo titulo (da Compilação

Filippina) , de que trata, se derão depois deHe algumas

providencias pelas Ln.ls EXTRA.VAGANTES, ALVAnÁs e Assen tos

com força de Leis. Achando que se d~rão, confrontará com"

ellas o Direito d~ dita Compilação Filippina, etc.

ESTATT. DA UNIVEllSLDO\DE Liv. II. Tit. VI. Cap. UI. §.7.



· COLLECCÃO CHRONOLOGICA
~

DE

LEIS EXTRAVAGANTES,
FOSTERIORES A' NOVA COMPILAÇA(')

DAS

ORDENAÇÕES DO REINO,
PUBLICADA F4\1 16{)3..

'Ord. Liv. 5, Tit. 15- .á Rubrica.

Alvará, trt Jue se faz recommendaçã.o aos Corregedorts
para procederttn conJra O! flue rem Ir.alo com Frâras.

E~ ElRei faço ~saber, que, 'Par 'eu entender o 1603
muito, que convem ao serviço de Deos e meu, que

- a Clausura dos Mosteiros de Freiras se guarde, sem
por nenh.uma via se devassar; e que na Ordenação
do Liv. 5. ''ii!. 1:S, não está bastàntement'e providõ

c;t -r ~ ,:uer'endo prover de remedio conveniente:
el por bem, e ,mando que qualquer pessoa, de qual

quer qualidade 'e condição que seja I que entrar em
algum Mosteiro de .Freiras de Religião, se dentro
d'dle. for achado, ou se provar que entrou, e esteve
de dica, ou de noite dentro no dito Mosteiro,' em
éasa, ou lugar, que seja dentro do encerramento,

ue ,pareça que era para fazer nel1e alguma cousa
,-Uicna,; ~ou que tirou alguma Freira do Mosteiro','

LL. Extr. '10m. /. A
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rdade , CU das mais Comarcas do Reino, que algum
homem entrou em algum Mosteiro dos da sua Co.
1TIarca. ou commetteo algum d<>s delietos acima de
c1arados. fará logo auto. e tirará devassa, e pro,.
curará com muita diligencia prender os culpados.; e
os autos e devassa~ que tirar s me enviará, para eu
mandar prover no caso s como me parecer serviço
de Deos e meu.; e serão obrigados tirar devassa,
indo por Correiçâo, por algum modo sec·reto, se
alguns homens vão aos Moste.iros de Freiras, que
houver em suas Comarcas s que tenhão neHes conver
·sação deshon(!sta s de que haja escandalo; ou forem
-infamados que tratão amores illicitos ·com as FreiralO
"delles; e os que achar nisso culpados s notificará de
minha parte, ·que não "vão mais a eIles de <;lia, nem
de noite, de que fará termo assignado por ambos.
"E acha Ele por próva -eert-a que depeis da dita defesa
tornárao em ~ qualquer tempo aos ditos Mosteiros s os
prenderáõ em ferros, posto que sejão de qualidade..
que por minhas Ordenações devâo ser 'presos em
'homenagem ; e os autos de suas culpas me eflvlaráõ.

ara eu as mandar vêr s e dar a pena e castigo s que
<:onforme aO' excesso t que commettêrão t me bem
-:pare<:er·": -e da diligencia s com que os Corregedores do
Crime desta Cidade s e ós mais das Comarcas proce
derem nestes casos. o Synclicante., que por meu man
dado lhes támar residencia, se ínfOTmará particular
-mente t perguntando as testemunhas, que'lhe parece-

......... . 'e do caso pódem saber s e fará disso auto
. partado, que ajuntará aos da residencia; e est Ca
pítulo se ajuntará aos mais do Regimento das Resi.
dencias. E- mando ao Regedor da Casa da Supplica.
ção s e Governador 'da Relação do Porto, e aos Des.
embargadores das ditas Relaçoes, e aos Corregedo..
Tes do 'Criml! da minha Corte, e âos desra Cidade
de Lisboa, e a todos os mais Corregedores t e Ouvi-/
·dores das COltl'jl-rCas s. e Juizes de Fóra das Cidades,

A2



Vi1l:\S't~ L,ugares de meus Reinos t. ~ua'rdem t e '€tfm
prã.o eSta Lei I c-orno nella se contem; e ao Doutor
Pedro B.arbosa • d.o meu Conselh.u t e Chancellér mór
d<" meus Reino./l fi SenhoriQs, a. publique na. Chan
c:;el 'arial, e· a cmv~e logo I sob. meu. Sello • e seu signal.
a todos <;Is Corr~gedores. e Ouvidores. das Comarcas.
e Ouvidores das Tenas dos Senhores t em q,ue o~

Corregedore·s não entrarem por via de Correição ... para
que a todos seja notaria. E esta Lei se reg.istará no
livro do Desembargo do Paço t. e· da Casa da. Suppli
cação.•. e· d.o Porto. aOFlde semelhantes Leis se co~tu.

mâo,regisqu: I e trasladar. Domingos de Medeir.os. a·
fez. em Valhadolid a 13. d.e Janeiro ck 160)) E eu.,
Q.SecretariG.F~mã(} de Matos a· fiz. escrever•. ReI..

IIDpressa 09 fim d~s Or,denações de 1~o3. pag'> 178.

• •

Ord. Liv.. I:o Tit •. 73. á Rubrica'.

Rt;gimcnto. dos· ff<uadri/lJeiros. ('I l'

1.603: DOM FilIppe por graç.a de Deos Rei de PortugaT;
c dos Mg~t'ves •. d'aquem I' e d'alem mar I em Afrie),...
Senhor de Guiné J.,e da Conquista. navegaç.ãp·. ·com
Jnercio da Ethiopia' t Arabia J Persia • e da lndia. etc.
Faço saber ....que EIRei. meu Senhor e Pai. por justos.
respeitos. q~le. a. isso o rnovêrão. houve por bem I e
mandou J que nesta Cidade de Lisboa .houvesse tam
bem Qiladrilheiros I como ha nas mais, Cidades. e
Villas do Reino; e que-ao"Regim~nto dos.~adnlhej

r-os •. conteudo no I. Liv. das. Ordenaçpes 'fil. 54. se
juntassem os mais Gasos I que se accrescentão por
uma Provisão delRei D. Sebastião I. que Oeos tem.
feita·em·Cintr.a,a 28. de Julho-de 175.0. E por quanto .

. nesta- Cid,lde se não,poderáõ ordenar os ~adrilhei.

ros na fórma. que a' dita Ordenaç~o manda j e par~~'

(I) V. Al~•. de' ,25, do·Ml\r~Q. de J74~, S,\ I~~
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eo t que êm algumas Cbusas t> dito R.egit ~nto se
devia reformar no que toca aos ~adrilhejros t que ha
<le haver nesta Cidade. com o parecer dos do meu
Conselho: Hei por bem t que o PresIdente t Vereado
res, e os fJlais Officiaes da Camara desta Cidad~.

que hoje são t e ao - dianfe forem, fação ~ e ordenem
os ~adrilheiros cada tres annos na 'fórma seguinte.

r Dos Juizes, que nella houver da jurisdicção d
Cid'ade, escolheráã em Camara os que mais- desoccu
pados forem, e melhor o puderem fazer, e rcpartÍ
ráô por dles 'todas as Freguezias da Cidade; e lhes
-ordcnaráã. que todos em um tempo, com um Escr:i_
vão dos que com elles servem, carrão as Freguezias.
que lhes forem assignadas t e em eada rua dellas esco
l'heráã homens, a que se tenha respeito, e os que
mais continuas .. e residentes forem em suas casas por
razão de seus Offieios., a que faráô ~adrilheiros._

pa-ra' servirem por tempo de tres annos ;. e a cada um
<!ienes entregaráô uma vara, pintada de verde ,. com
as Armas Reaes, e assi o Regimento do dito cargo;
e lhes daráã juramento sobre os santos Evangelhos ..
para que bem e verdadeiramente. com' toda a dili
gencia passiveI cumprão. guardem. o que no dito,
Regimento lhe.s está en arr.egado. de que faráã um
br('ve termo nos li vr.os, que para isso a Camar.a desta
Cidade lhes dará-. no qual assignaráõ COIU os ~a_
drilheiros. e lhes nomeará...· logo v.inte vizinhos, que·
para. iss(}; for.em mais sufficientes. aos quaes notifica~

~'i '1 e em qualquer hora de dia, ou de ..noite, que:
f'Ofem r ~ueridos pelos. ditos O!:!adrilheiros J lhes acu
dão com suas armas-. e acompanhem ,. e ajudem a.:
prender os malfeitores; e dos nomes dqs ditos. vime
homens faráõ um roi •. que emregaráô. a cada um dos.
~adrilheiros , para saber os que tem obrigação de.;
lhe acudir.

2 E depois que os ditos Juizes acabarem de pro.
ver toda a. Cidade d~ ~.adrilhéir~~.~a 'maneira sob e",
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.dita .. :I(}\(ral1~~ OSrlivros, em"lqueos e$crevhão. á Ca'
·mara ~esta Cidaae j para nella estarem em guarda;
c por elles o Presid€nte t e Vereadores mandaráõ re-

_formar os morç,9s) e au~'entes de ausencia prolongada»
ç ac~b das o~ tres antlos , fazer oytros ~adriJheiros•

a fórlJl'a J 6lu,e di,to he: e "n~nhum ~adrHheiro se
.ausentará t nem mudará da rua, em que morar, sem
() fazer saber ao Julgador do seu Bairro t o qual pro..
'verá logo outro, que melhor lhe parecer, em seu
Jugar.

3 .E cf\'da um dos vinte homens da quadrilha se
ráó obrigados a ter continuamente em suas casas uma
lança de dez.oito palmos para cima t ou um,a chuça J

ou alabarda; e não a tendo t pagaráõ duzentos reis
para o Meirinho, ou Alcaide, ou para o mesmo ~a.
,driLheirQ t que· os accusar.

4 Item cada ~adrilheiro será mui diligente em
;sabe para sua iFlformação (,sem sobre iSSG firar inqui.
rição ) t se em sua quadriLha se fazem alguns fur,os.
'.ou outros crimes t e quaes são as pessoas nisso culpa
das; ou se andão. aeHas alguns homens wadios (1) t ou
-de rna fama, eu algt:ll1's,Est.rangei.ros t e logo lhes to

cmallá@ .conta -.do que aqui fazem; e não . lhes dando
--elles alguma just,a· razão. 'por'1ue teohão causa de
..aqui andarem t os prendão t e levem ao Cerregedor ,
ou Juiz do Crime) a que estiver encarregado o Bairro
.da sua quadrilha; aos quaes o Carl' gedor; ou Juiz
tomará partioular coilta de' quem são t e o que aqui
fazem; e achando-os em culpa t os prenderá, e f<>d
rleHes j u·stiça f na fórma de minhas Ordenações (2) ; e
·dando o 'tal homem alguma razão) por que pareça
:claramente., qlle tem necessidade de estar na terra.
() Corregedor) ou Juiz lhe mandará em certo tempo J

que lhe parecer _bastante t acabe o que tiver para fa
2er • sob pena de ser preso; e sendo depois mais acha-

:(1) V. Alv, de 25. de De~embro de 1608. S. u.
(2) Li.... 5, Tit. 68.
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do' ,. passádo o diro ~ermo ; que lhe' for áado, os ditoS'
~adlilheiros o prendão. e levem ao Julgador de seu
Bairro; e da dita notificação mandará o Corregedor "
ou Juiz Dlur t~rmo por um Escri~ão d'ante si.

S E <lssi teráã muito cuidado de saber, se em suas
quadrilhas ha alguns barregueiros casaàos ,_ ou ca a
de ét!COtlCC) ou alcoviteiras, ou feiticeiras, ou casas
de tabolajem de jogo, ou em q e"e recolhão funos,'
ou se agazalhem ladrões , e homens de má fiuna. ou
vaoios, para o que visitaráõ aOs (' talagens , e tabernas
de suas qua-drilhas (J ) ; e se vivem em suas quadrilhas:
mulheres, que para fazer mal de si, recolhem· publi
camente homens por dinheiro, Oll que estão infama
das de fazer mover outras mulheres com beberagens,_
cu por qualquer olllra via;- e se ha alguma mulh r,_
que andasse prenhe-, de que se suspeitasse mal do
parto, não dando cont-a delle ; e se souberem de algu
J):l:lS. pes oas , que costumem por <!i'inheiro testemunhat'i
falso; e assi- se soub<nem de alguns homens, que ti ..·
verem commettido delictos fóra desta Cidade, e an-
darem nella; e havendo alguma das ditas cousas, mI'
~adrilheiros- desta Cidade; de Lisboa o faláõ log.o.
a saber ao Corregedor, ou JuiZ"- de. seu Bairro; e- os
ditos ConegeGlores ,. ou Juizes se infl rmaráõ com di..
ligencia do que assi os ~adrilheiros lhe disse.rem ~

e achando prova bastante ,. para prenderem os cul
pados • ,os prenderáõ , e procederáõ contra elles, como
for justiça; e cada semana iráó dar conta ao dito
JUlgador do estado da q\ladrilha; e qualquer ~adri
lhel' ,que em sua quadrilha souber, que élndão se
melhantes pessoas, sem cumprirem o que lhes aqui h~
malídado, incorreráõ em pena de dous mil reis,o
ame.tade para.quem os ClCCUSlH, e a outra para Capri
v.as; c prpv.aildo- e j q ue os Sa vOJ'ecem, e consentem
andar na quadrilha, 'scriõ presos) e condernnado.s em

(I~ o mesmo Alv. §• .210.



um anno de degredo para Afeica; e atem disso. se i

~
ssoa vadia, ou estrangeira fizer algum furto, Oll

mno a alguma pessoa. o dito ~adrilheiro com o~

d sua quadrilha, que consentirem entre si andar a
tU pessoa. pagar.áõ á parte damnificada o damno.
que receber.

6 Item seráõ os ditos ~adrilhe.iros, e homen~

·de suas quadrilhas muito diligentes em acudir ás vai.
tas • e arruidos, e insultos com suas armas ( I ) • e fará5
de maneira" que prendão os culpados; e se logo no
arruido.• OtI outro qualquer delict<>. a que acudirem,
os nãG puderem prender. côrrão apoz eUes., ap-pelli.
dando: Prendão Juno da parle d' E/Rei: á qual voz
sahirá"õ logo rodos os da sua qua'CIrilha ; e de quadrilha

. em quadrilha os seguiráõ até serem presos; e dei.
xando os culpados de ser presos .por sua negligencia.
seráá obrigados a pagar ás pa.rtes o damno, que re
cebErão, e podérão haver do malfeir.or., se fôra preso;
e alem disso. o ~adrilhejro, que estando presente.
nãGl acudir aos arruidos e insultos. pagará por cada
vez quinhentGs reis, e os da quadrilha duzentos reis
para o Meirinho e Alcaide. que os .accusar.

7 Item. selld.o caso·, que seguindo o ~adrilheiro

algum homiziado para o prender, e elJe se acolher a
casa de algum poderoso, dle com os da quadrilha t

que o seguirem. gllardaráõ a porra, ou portas da dita
casa. e mandaráõ recado ao Corregedor. ou Juiz do
seu Bairro. ou do em que a pessoa, poderosa viver, o
qual deix~ndo tudo. acudirá logo. e fará ~ reque
rimento a tal pessoa poderosa t para lhe entregar o
delinquente, na fórma de minhas Ordenaçáes'(2) ; e
sendo a pessoa. aonde o dito malfeitor se acolher t

pessoa Ecclesiastica. não querendo entregar J nem
consentir que as casas se :lhe busquem, por esse ~ffeito

I •

(I) o mesmo. §. 2lJ.
-(2) Lir, 5, Tito 104. §. 5•.
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.será .suspenso ae quálquerJurisdicção', que..de mim
tiver, até 'minha ·mercê. .

8 E acolh~I1QQ.se· a .algum Mosteiro, ou .IgreJa.,
ncaráõ cem guar~a delle , e mandaráõ recado ao Corr~.
gedor.; .ou Juiz do dito rBairro , .para 'neste casopro-
ceder na fórma da Ordenação. -

9 .E para com -mais diligencia os ~~drilheiios
acudirem ás voltas e anuidos, e outros·dehctos, que
nesta Cidade: se commettem, ·hei por bem, e man
d0, qUe" as espadas. pUl1ha'es e ~êJagas, ou quaesquer
outras armas. com que forem tomados 9S delinquen
tes', que os ~adrilheires prenderem, lhes sejão jul_
gadas por perdidas pata etle~, e as de sua quadrilha..,
pelos Julgadores dos Bairros de suas quadrilhas, que
forem na prisã9 , .e isto não ·sendo armas defesas por
minhas Leis e "Or.dena'ções; porque nestas se guar
<:ia rá o que.e)las dispoem:, e assí -ha veráõ as penas
pecl1j;1.iarias dos de'linquentes, que <elles. prenderem
por mata.rem , feúrem, ou arrancarem nesta Corte.
na fórma, em que por minhas Ordenações se julga.
aos Meirinhos .e Alcaides, que semelhantes prisõe!:
fazem, a·s qtJaes se Tepartiráõ pelos ~adrflheir:os , e
os da sua quadrilha, que farão presentes.' I

10 o E mando aos Corregedores do Crime'~ e de
minha ·Cone., e 'aos da Cidade, e Juizes' do "Crime
della~ saib>ão plor informação parti-cu'Iar das i~temu
n'has , .que para isso tomaráõ , se os ~adrilhejros •
e homens das quadrilhas • .que cahirem nos' Bài'rros.
que lhes estão encarregados •. cumprem este Regimen
~o : _' proceGião contra os que acharem culpados. E:
este AI vará 'e' Regimento hei " por bem 'e. mando,
que se !Cumpra., posto que não s~ja 'passado pela
<thancc!llar~a" sem embargo da Ordena-ção em conr.ra_
Fio., Dado. em Lisboa a n de Março. Pedro de~Sei

xa-s .Q fez -escrev:er, -anno do Nascimento ',de N. S
JESU CHIUSTO de 16°3. REI. -'

Liv. 5. da Esf. foto 392. verSo;

LL. Ex/r. 'Iom. L B
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-ord. Liv. '1·.. rrit. 65~ §'. 37,'

Alvará., em lJ.#e se declara o como u bão de e.n/mder as
prisoes em :fraga;1/e -de/ioo.

1603 DO~'f' Fílippe por graç~ de Deos Rei de Po;tugaI.•
e d :) Algarves d'aiuérn e -d'alem M·ar) em Afnca
S€oh,,' de Guí:l.é. ~ da Conquistll) Na.vegação.l Com
mercio Ll Ethiop-l~ .• Arabia • Persia. e da Indta • &e.
Faço s.\ber aos que-esta· Lei 'tliJiem. que eu fui infor
r,nado. que alguhlas 'pessoas se agaravão 'por instm-

b .,
mepro e pçtições. de serem p'resos sem pnrnclro.
const.ar da çulpa • por 'que' o devem ser I ·aHli'gaFldo,
que não forão ,presos .em. fragante • 'e' são prov íclos por
despacho da-s R'eiações.•, per se duvidar. pelos 1C>.es.em
6argadores deltas. se fado, presos eln fragallte na
fórma da. Orden~ção ·do· Liv. I. 'Til... 65- §. 3'7••. de
que se segue notavel préjui'l.O á JustiÇol .. e,daHlrio ás
partes offendidas. Pelo que. querend-o eu' nisso· pro
ver ). ~liJmo ..COflvem ao serv iço de Deos e meu í para'
se atalhar aos delictos. e' os delinqu-eó'tes ·serem presos
e ·cas-tigados. como por suas culpas merecerem. com.
o parêcer <lo· meu Conse"!ho) alem do que a dita
Ordenação qispoem: Hei 'por bem', e mando .. gue
quand.o os J!JIgadores) ou quacsquer outros Offici<tes
~e JU'stilf<J', Que poder tiverem para prender. acudi
rem ás_brigas e arruidos, e quaesquer outros delictos,
pelos qu-aés ·os delinquerttes, conforme as· minhae Or
denações: ·devem ser presos, posto que os não achem.
na bdga I nem .Ihe sejão mostrados para logo .os pode
rem prender )·ou.çhegarem a tempo) que haja pouco
espaç<t. qúe "'a br:ig'd' fei a:cabada', ê o'dçlicto' com
{llettido; t~ncjo informa.çãO' cena. por mlde 'os, dei 111,.

qu.emes fugirão ,. sem perg'tlntarem mais- test~munhas "'.'
0$ .set;uiráõ, e procuraráõ de eem effei.tQ'-'Os prenclçr. ,
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posto que seja fóra do lllga~) ond<: con;_rnettê~ão e
de1iet@ ,. contllluando ,o segUImento delles. e nao se
divertindo a outra cousa, "lgum~) por'que pareça que
deixárão de os .seguir; e os que nesta f6rma forem
pre os, me praz (por ser conforme a DÜ'eito). q~c!

se hajão • e tegulem por presos em fragante '; e depOIS
que pela dita maneira forem presos. os Julgadores
devassaráõ do delicto ) sendo dos casos. de que por
minhas Ordenac;:ães se deve devassar; e n~s caso~,

~e não forem de devassa, tomaráõ querela. e,pe.r~

.guntaráõ logo ~~ tçst:em4nh~s do Sum~ario. e con
stando de su,~s culf>as. proG:ederáõ contnil'os culpaqolõ,
na fárma de minhas Le~s e Orden~ções) s€;m e{llba{
gp das culpas se fõrmarem çicpois dos delinqpent~.t

&erem presos : e co~fon.!1e a esta Lei. hei por b.em ..
que se entenda e pratique a Ord. do .tiv. 5. 'Iit. ! J 9. J

çm que &Ç dá a Çlrge~ ,çÇlrno s€rão presos os nwlfei..)
tores: e m.ando aq Regedor d~ Çflsa dI! S~RPlicªçãQ~
,e ao Governador da R~)ação ~o BQrtQ.• ·e aos pe~ttm-'

bargadore-s,das ditas Casas, e a tqcl3S as m~i-s Justiças.
de 'meus Reinos e Senhorios .. que'çumprão e gua.r~

dero. fação inteiramente cumprir e .gua.r;~ar ,esta Lei
como nella se contém; e o Chancell~r ~Qr.. q~le a
publique na Chançel1aria. e env>ie logo Cartas cem (\)
.trasladD della. sob meu Sellp •.e seu signal. aO$ Cor..
·:regedores. c Ouvidoroo SflS Comarcas. e aos Ouvi
-dores das. Terras; em qpe çlles não entráq ele Correi.
ção; aqs quaes .çorr~gedores e ,Ou'Jidor-es mando,.
q ue a publiquem BOS iug~res J aoncle .esti",erem • ~ a.
ia.ç~o publicar ,em todos os mais lugares de SlJas
-Comí\rcas ,e Ouvidorias., :para qge a ~QclQS seja noto..
.rio o.cont.eud9· dIa. João ela ·Cesta a fez em Lisboa
a -25 de 'Setembr,o de I 603~ E esta s.e regi·stará ..na
livro da -Casa d9·despacho «do Desembargo do Paço.
~ no~ das Çasas da St.tpF>Iicaç;ão, ,e do POtto, em que
~ r~gist-ãp ~emelhantesProvisões e Lei!). Rfil.

'Liv. 2. das Leis da Torre do Tombo foI. '63. vel'f. B 2
Liv. ,7: da SUp'p'lica~io. ~~I& 31 •.Ter~;
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Ord. Lj.v.,. 5,' Tit•. I:"'OI §'. 4.·
• J

Alv.ará;. em que se dUermÍ7IO!l. ·qul' os degradado; para
.mnpr( para. as gaJé.s.~_ se fugirem. tem pena de 1/Jorlt
natural•.

16~, DOM FiÚppe.por-gra-ça de'Dcos R~i d~ Porttlgar~
e- dt:)s.I Alg,arv.es- d'ague-m 'e d'aleill Ma'l\ em Africa
Senl:lOr de Guiné. e da Conquista" Navegação·; eom.
mercÍ.e .da- Et-hiopia , A-rabia. Pusia. e cta'lnd-ia-', &c.
Faço s'abef'- aos-gl'.le esta mi-nha Le-i virem •. que- e-u fui
ora. informa-do,·, que lU' Relação ea- Casa da- S'llppli
cação-sCl: moveu duvida, se o·qlle·dispoem-a- Ordenarão
do .Liv., 5. cril. I43.,·no princ. contr~' OS' deg'~aclados,.

que 'nâ'o cumprem o-degredo. em que forão con"
detí1A'ãdes;'pal'<l-'sem'pre' para-o Brasil, havial tambe-m
ll'.lgaF' [lOs.degrada'dos para sempre' paTa· as galés: e
Eiuerendo nisso, prover·, como conv-em ao serv,iço de
peoi; e- meu .. Gom o parecer dos derroeu Con~elho,

paça.q.ue..dagui em -diãnte nito haja semelhante duv-ida,
declaro"que.a dita 0rdenaçãà comprehende. e ha lugar
nos presos·, que· s~ndo cOAdel'l'loados·para galés. não
€u mprirem st!us' degredos. <: fugirel1'l·dellas. Pelo q.ue
hei .por ' b~m , . que sejão condemnados com a',mesma
pena de· mort~' natura~, como o· devem ser~ os- que
não cumpfi.rem· o degrede- para sempre para o--Br·a~il~

E mando- ao: Regedor- da dita Casa da SUPRhcaçãa ~

e<a@ Gavevnador da..Casa-oo-PorEO;. e aas Desemba.f'
gadores· das- ditas, Casas, e a .ttÍElos· os ·Corregedores ~
J~li,zes, e maioS Justic;as de' meus·· ReillOS e Senhorios,
qu~ ,cum prão e gl:laroem» e fação cumprir e ·guardar
esta'~ Lei· declaratoria·, como nella se- comém: e ao
Chaneeller mór I, que a .publique 'na Ohancellaria ;, e
envie roga-. Cartas com, o .traslado.'della ,. sob meu
Sello e seu sinal:). ~QS. pito/).. Corregedorcs. das Co.
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marcas; e aos Ouvidares d-ellas, e aos 'outros Ouvi"",
dores da.s Terras. em que ellts não entrão por via·
de C()r-reiç!'if) j aos quaes eorregedores e Ouvidores
mando. q .e a Fubliquem nos 1lJgares) aGnoe esti-ve.
rem, e a façâo publicar em tedos o~ m~ris .}u~l1'tes

das suas Comarcas e Ouvid rias, para que a tedos
seja notaria: e esta se registaI á no li ro da Casa. do
despacho do ~ese~bar.g0 do Paço, e no' das ?lt:s
Casas da SuppLi"açao e do Ferte. em qll~ SI:} F<'gl&tao
s€.ITI<51hanre.s Leis. João da Costa-a fez em Ll~boét

a, 26 de Setembro de 1603. REI.
Liv. 2. das Leis da Torre do Tombo foi. 64. "ers.
I:.iv. 7' da Supp}icoç.~o JQJ. 05..

--_.---.........;---
Oru. Liv. 2. Tit. Ig. ao princ.

AJ.varií) em qUt7 u declarou a la~;(jr de 11111 Impet1'anlt;..
que a peua desta Ordenação náo procedia na~uelles)-l

. que illlpelraviio Ilenéficios litigiosos...

Eu ElRei fãço saber aos que este Alvatá vir~~. 1603:
qu~ .havendo respeito ao que pela rdação. que a elle
'Vai J0nta. 1 e constou. da causa.. nella dtclarada, e<
das informações. que por meu Mandado se tomárão'
do Juiz dos Fe-:itos da Relação e Ca.a àt> Porto, e
dos Procuradores dos Feitos de minha Coroa da'dita
rasa. e da Casll da' Suppliecrçãri , que todas forão
vistas. na Mesa do despacho dos meus Desemb~rga.

deres do Paço: Hei por -bem. e t:}1e' praz I que da-
qui em diante se não proceda mars contra jórge de
Figueiredo. Clerigo. por se dizer I que inípetrcu' em
Roma Bene~cio de homem vivo, com0 na d.ita.rela-
~ão d.ee làra ;' e isw sem emb~rgCf da sentença. que u
no JUIZO dos fi-H:lJS Feitos da dita Ca~a do Perto. se
deu a nove dias do mez de Mar-ç<t do anno paS$ad~
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de 1602., PQrque houver,ão por desnaturado destes
~'einos de Portugal ao dito Jorge de Figueiredo. E
~ssi me praz. que se não proceda contra seu Pai,
lrmão e' Cunhadp, por se diz.er. que o ...judavão na
impetração do dito Beneficio; porque. por este. caso
não ser o de que em especial a Ordenação trata, e
manda que se proceda, o hei assi por bem, visro
como eUe não impetrou Beneficio de homem vivo.
ma,s. Beneficio, sobre que pendia lítigio. ~em .t'sra;·
averiguad.o, a quem d.ireitamente p~rrencia j e o dito
Jorge de Figueiredo se poderáJi vremente vir da Corte
de Roma para. este Rei.no ). e çomu natvral deIle re
querer sua j'ustiça sobre a dita causa pela melhor
maneira, que .entender que a tem. E mando a lodos
os Juize.s ..ge meus feiras, e quaesquet: QlmoS Juizes,
Justiças e- Officlaes, e pessoas, a que o conheci
;mento disto pertencer. que 'cu_mprão e guardem. e
fação cumprir e guardar e$te alvará, como se nelIe
,COIl&e-lJl; O qual se regist;1rá nos autos, donde a dita
senteqç;t ,emanqu; e hei pOI bem. que va·lha. e tenha
força .~ vigor. posto que o .effeito cieIle baja de durar
mais de um anno. sem embargo da Ordenação em
.cQntrario. AmoniQ de Mor.aes o fe~ em Lisboa. a 2

:ª~ QutJ,.loro de 16°3. João da Costa o fez escrever.
REI..

Li\'. da ,Esf. rol. '.'

Ord. Liv. 3. Tit... 6._ ao princ.

)J1'lJar~, em qftt se determinou •.que os Pr-i'vilegiado.s ,do!
. Pauis, (! Lezirh/s l1ão go',ZasSfln do prjvil~l;if) ncu .causas

cri1llinae.r..

EÜ. ÉIRei faço satber aos que este Alvará wirem,
que ·eu sou informado. que por causa dos priv~legios,

de q.lle 'usão os Valladores ).e L.a v,radQ~cs dasLezirias A
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e privilegi~dos dellas, e dos Pauis, e mais terras , d~

que ao diante neste Alvará se fàrá menção, não sã.o
castigados os delictos, como cuo1pre a bem da ]llStl

.ça, de que nasce commetterem.se, sem temor, Jler,n
receio algum; e os culpados em mortes, e out1'O$
rasos grà\tfS andarem dIante dos Corregedores das,
Comarcas do Reino. e mais Julgadores, 'sc,/n o,s pr 0

deI n ; e que rnui-ros FIdalgos, e outras pessoas.núbres
tCOtão os elites pI ivilegios para trazerem ~C\JS cootep_
dore. de n uiro longe, e se e\ adirem. dos ddjct,os:
e porql e convem muito a~ serviço ~c Deos e n eu ~

·e bend:icio de ITeus Vassallos plover neste negocio de
maneira. que;) Justiça fique satisfeita, e declarar
os Cél~OS J em que os ditos Valladores e lavrador~

te,ü) por Juizes os -AlnloJ<arifes, e Provedor d,~

\ alias. lOI1!<ld r das J llt-adas de Santarem J Lezirias.
Pauls.;".e os mais casos J em que as Justiças Ordi.narías
hão de conhecer J sem poderem declinar, nem avo
cal'; Ht"i por bem, que em tod.os os casos, qu~ !Q_
carem á Lavoura J ValIas e Dir~iros R~atrs, sÓl11clJte
sejão seus Jujzes ç>~,Almoxarif(s.• e,o dito Pr6y,edor
Contador, na .fórma~de 'seu R('gime~to; e em tl: .dos·,
0S mais c.asas crimes e ci veis J assi nos; que, de ~no~o
succederem J como nos mais, que penc;ielf~m , 00, ti,":
verem aconrecido no· Juizo. dos ditos Almol'arifes ,..e
em quaesquer OUtros Juizos, conheceráó ·as ]UStlç~'s

Ordinarias, sem tCfl:IT1 nenhum pI iVI.It'gío de fÔf() i: e·
as pode.ráõ aVQcar no estado J em 'que ~stiverelTl ; e em.
todos os casos <.:onhereráõ .as ]ustiçds Ordi[:)ar,Jas J em
que ti verem privilegios J para lhes não [cmuem tcaSa-s .
de morada J nem mantimentos. fiem ir~ m (t-m pre_
sos J e OtJtros sen·elhantes. se lhe~ guard,l/á in;rellamen_
t(' , e se,áõ Juizes (onser 'adores delle (3 dito Prove
dor Contador. e os Almoxarifes ·na ,s a C n -arCéI •.e.
Ln,ite. con10 antes dist .• , nestes (as<' s'n.ente·. o
tinhão p.or s,eu Rt'girncnlo J e nos -casos, qll as' J1t (i-·
~,IS Ordmanas. conh"cch.m J fi UIl qtle lse .1h('i~.EJ[a,,,g.
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privilegio dó f&ro. como acima he dito.• não pode-ráõ
apf3ell·ar. nem aggravar deites para os ditos AI'moxa
rifes, nem para o dito Provedor Contador poderáõ
avoca-t as taes causas a seu Juizo; mas poderáô vir
direitamente os ditos aggravos e appellações ás Re
lações, aos Juizes, a que direitamenre pertencer-; e
assi hei por bem, que se não guarde aos ditos Va-lIa
dores e Lauadores nenhum privilegio, posto que lhe
seja dado. e assignado pelo dito Provedor Conrador"
ou I3Jr qualquer outro Min'istr/i) das Vallas, Leziri s.,
Paúis, e mais terras; salvo, depi>is que justificarem
diante do Correged r da Comarca, ou do Juiz de
Fóra, como actL1:l1 mente são Valladores.e Lavrado
r-es dos do Termo, e vivem nos -Lugares, em que o
Regimento declara- que hão de v-wer, e que -lhes he
concedido na férma do1mesmo Regimenta; e ~ue tra_
balhão plH -si , e sua-s proprias pessoos nas dÍ1a-s 'L~

ziria's" Valias ,·Pa~is.j -:e mais t·erras-: o que tudo assi
hei 1"01' bem ,·e qu~ro que se guarde inteiramen-re·.em
'fodos a.s Priv.ilegiad9s das·diras Lezirias e Paúis, e
~e €júaesqt:ler out-ras terras minha , .{:. àa Corôa., de
qualquer qu.alidade que ~ejão,; .e assi os Pri.vrlegiados
dos Paúis da Asseca, Trava e 'Mugem. E porque
t-ambern S011 informado que ha múito maior numero
de ValJadores e Lavríldores, do que 6 Regimento
ordena. em differcntes Lagares, manda aos Corre
gedmes das Comarcas das Villas de Santarem e Alem
qper" 9ue .ora S'ão. e ao diante .forem; e assi aos mais
Corr~gedores das Comarcas, aond~ .houver os ditos

.pri.vi-legios, que se informem do numer-o e f1uaJida

.de ddles , se he tudo conforme ao dit@ Regimento";

.(".os que fon~·m mais do nume-ro. oa de out-ra quali
dadt> , -qu€: não sejão :Valladores e Lavraclores , ou nâQ
<furem mOrad(HeS ·nos Ll!gares dec-larados no dito Re
gim~nto. reduzãe ao dito ntlme·1'O do Regimento, e
lhes declarem e noti.fiquem , que não ·rem, nem go
:zip· de frivilegio algum? pGr ser sGlgente cOllç-~-clid()
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aos Valladores e Lavradores do numero acima ditos;
e "ser essa minha eenção, e não em outra maneira; o
que faráõ publicar ·em termo assignado pelos ditos
Corr-egeclores e partes, a quem a -düa noti ficação se
fizér. E bem assi -mando a loctos as meus Desembar
gadores, Corregedores, Ouvidores., Juizes) e mais
Justiças, o ffici-aes e pessoas) a que perten~er , que
Qssi-o·cumprão, -e fação .imeiramenre·c-umpri-r.; e este
Alvará se registará nos Livros do Desembargo do ,Pa
''S0' e das Casas -da Supphcação ) e do Pono, aonde
-semelhantes se costumão r~g-ista-r_)·e nós Livros lO

Camarí\s das ditas Villas de Santarem 'e Alemquer j

c nas mais Camaras das cabeça·s das outras Comal=cas,
-aonde houver as ditos .Pl'ivilegi-ados ; e nos Livros das
Corr-ei.ç-ões de todas.estas Z:omarcas, para sempre se
Baber como assi '0 ~enho 'mandado; 'e quero que este
Alvará va·lha, ·e tenha força e .vigor, como se fosse
Carta começada em meu nome) por mim assignada ,
seBada com o-meu Sello ·pendente ) sem embar.go .da
Ordena~[o do Liv. 2. 'IiI. 40. em contrario. Ped-ro
·de Sei-xas ·0 fez -em "Lisboa ,a 3 .de .Dezembro de
~603' REI..

.Liv•.7' lla Suppljca(;'ã~ fol. 106.

rord. Liv. 'I. Tit. 62..§. 42.

:J11varà t tm 'l"t .rt dtter-minoH, ''lUt ·os Provedorl'S .~ "Offi
&Íats da Mesa da Misericordia e HospitaeJ não po
du.um ·ar.rtmalar par-a :.si cousa alguma.

Eu ElRei faço saber a;s que este Alvará vi·reom t

que eu "Sou informado) que os Vereadores e "Offi
'ciaes das""Camaras de muitas Cidades, Villas e Lu
gare$ deste Reino repartem -entre si) e as pessoa )
que·c6stumão andaI: na Governança > as .propriedades

LL. Ex/r. cüm. 1. . C
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do Concelho, dando-as uns aos outros com titulo d~

arrendamento, pagando p0l!co, ou nada ao Conce"l'
lho; e que tgmão sobre si as rendas das Correntes,
e os sobejos dellas gastão sem ordem algum;;l. E que
outrosi os Provedores e Officiaes das Confr~rias

da Misericordia dos Lugares, aonde a ha, t,fazem
u 'urpada,s as mais das propriedades da Misericordia ,
rep.artindo-as enrre si. e seus parentes. de qüe resulta
mui .grande. prejuízo ás rendas dos C!3ncelho~.· e
q.brigaç,ões das ditas Confrarias da J\.:1iseri'cordi~, que
s' de minha protecção, o gL:e he causa de faltar
sempre dinheiro para as cousas necessarias. assi paréJ.
as despesas da Misericordia e Hospitacs. como par(J
as dos Concelhos.: pelo que. querendo eu ora ni$SO
prov~r" como convem ao serviço de Deos e J]Jeu J

e benl commum dos dito.s Concelhos. Confrarias J

e Hospitaes: Hei por bem, e mando, que daqui em
diante nenhum Vereador, nem outro Omcia] da·Ca.
mara, nem da Justiça. nem. as mais pessoas., que
costumã.o andar !lclS Governanças das Cidades. Vil.
las e 1 L\)ga res . possão pgr si.. nem por interposta
pessoa lavrar. nem rultivar terras. ou propriedades
do Concelho, nem as possão trazer por arrendamen
to ; e os Provedores das Comarcas, ca-da um nos Lu
gares de Sl.la Comarca. as ma ndaráõ pôr em pregão
por tempo de seis dias, para que venha á noticia de
todos ;. e na praça, e lugares publicas, aonde seme
lhantes arrematações se costumão. fazer, as aFema
taráõ a -quem por dlas mais der J não sendo a pessoa
fia Govej'na'nça, nt.:m a seus parentes e fil'l'ni'liares j

e procuraráõ se dem a Lavradores rkos e abasraClos J

que bem possão pagar o por que lhes forem arrema~

ta-àas;,'( e da àtrelinat-açã.o- faráá ()~ .aut<>~ rrecessarr > e
t~ido o por que as áTrendarem , f..1ráõ logo c:axregar no
li;vro da receita sobre o Thesoureiro ,j; ou' Procurador
do Concelho. para que arrecadem a quantia dos clito$
artendamentos das pessoas, a que as propdedade.s

.\ • l\J ."\ 1" "
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•forem arrendadas; e procuraráõ» que pess"oa alguma
por manha» ou ameaço não i ida os Lavradores»
ou quaesquer outras pessoas lançarem livremente nas
ditas herdades do Concelho; e achando. se , que .aI
guem por respeito algum iJ;I)pedio , ou intimidou que
não lançassem no arrelldame~lço_das ditas herciades ')
faráõ disso. autos, e prenderãQ a pessoa, ol!l pessoas>
que nisso acharem culpadas, as quaes pagaráõ tuda
o que justamente a dita herdade podia valer em do
bro para o dito Concelho. e naG seráõ solras da ca
dêa até realmente com effeito.o pagarem; e achando...

,se QU;tirosi por Correição , que as pessoas das,·da Go~

verna'nça trazem alguma prqpriedàde de> Concelho d~

.arrendamento, ou por outro titulo emelhanre. será
,logo presa J e o Pr?vedor mandará logo avaliar por
-duas pessoas com Juramento, que bem o tntendão »

'o que justamente valia a dita p>r0priedade de arrenda
';mento; e o:que declatarem , faráõ pagar em dOBro
,para o dito Concelho, e não seFá solta até cpm eff<~ito

pagar: e esta mesma ordem se guardará cem o Pro.
,,~dor e Officiaes das Mesas das Confrarias das Mi-

.sericordias .e Hospitaes; os quaes não poderáõ tomar
de arrendamento por si J • nem por interposta pessoa,

,ou por,oJ'alquer outra via, faze·nda a1guma ..de raiz ..
:que' seja da dita Mi6ericordi~: nem outrósi poderá6
lançar por si. nem por outrem, nos moveis. que por
ordem da Mesa da Misericordia se venderem; e -os
Provedores. cada um em sua Comarca mandará pôr
em pregão as ditas ,propriedades; e passados seis dias
as arrernatanáõ a quem por eHás mqis der; e o preço,
por que forem..arrendadas, faráõ logo carregar no livro
da receita sobre o Thesoureiro J que aqueHe anno
servir na Mesa: e uns. e outros arrendamentos fc1ráo
os Provedores das Comarcas nos tempos necessarios',
para as ditas terras se poderem lavr<rr ·e semear ..
00 a.rrendar. E mando aos ditos Provedores que [O

rnem todos os annos conta aos Officiaes das Confra-
C2
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rIas das· Misericordias e Hospi.taes nos .Lugares.. da
sua Comarca, não s do- das d'0 primeiro bél'n€O; o
que faráõ na fórma do outro meu A.lvará-.• que para
isso passei: e posto qt,te, nelle mandei, qll~' r.lão le
vassem salario a~gum das contas, que lhes tomassem.
para com mais diligencia> as tomarem. hlÚ por..bem.
e me praz., que das ditas contas,. qu€'-wmarem ,- pos
são leva! ametaoe do- salaria-. qHe se lhes devia. de
outras. contas da mesma quantia; com tanto· qu~ o
gue assi lev·arem de- sala-rio· da dita ametadeda.conta,
não· passe.de.quatro mil, nüs: e os ditos Provedor-€
ter-á0 paFtkula-r. cuidaQo· de guardárem. e cumprir(}m
o que· neste meu Alvará- se GOntem; e nâQ o fa.zendo
assi· ,. se lhes dará. cm· culpa em ·sua.re-sidencia para
mandar· pmceder. contra· elles, como fOI"' justiça .• e
mca serviço. E este Alvará· quero qU>e v.alha •• como
Ca-r-ta feita em meu nDme", e· passada por minha
Chal\cellaria;. posto·que o-effeito de-Ute-haja de durar
mais de um anno. sem embargo da Ordenação.Liv..
2. 'rito 40~;· e se traslada-rá-nos livros-das.Relafões Qá
Casa da Supplicação e do POFtO' , aonde semelhantes
Alval:á<s se costumão trflsladar; e nos livros. das Pro
iVedovia de rodas as Comarcas do Reino-. e. nos das
Camar-as das ditas Ci-dades, ViIlas e- Lu res.dell~;

c assi nos" livros das Confrarias das Misericordi;rs;. e
Hospitaes. de'rodos os' l.:ugal'e9 , aonae,os houver ~·e

outrosi se registará no livre? da Mesa·do De.embargo
do Paço, aonde sernelhames Alvarás se costumáo..' re
gistar. E mando' ao ·Chanccller mór de meus. Reinos
e Senhorios· O· faça. publicar. na' Chancelfaria', e mande
passar outros semelhantes debaixo do seu sign·aI,. e
meu SeBo. para se enviarem pelo Reino, e ás mais
partes, aonde necessario for. Luiz de Lemos o fez
~m Lisboa a 6 de; Dezembro de 1603. E eu Manoei
Godinho de· Castel- Branco o fiz escrever. E sendo

'caso I que algllm~s pessoas tenhão Provisões .minhas.
ou dos Reis meus Antecessores) para tra~erem . pro.
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~rieaa~erg a.rrend'ada~-;.dos. Cooc,~hos.!. o(r, das ditas
-Mise'ricordlas e Hospuaes.• Se.NlO obvlgados a. ap,pre
"seota1as na.. Mesa dos. meus Desembargaderes do Pa
'_çq depois. da. publicação desta. Lei. na· sua Comar~a a
trinta dias; e não- o fazendo 00 dito. tempo, hei as
ditas 'Pr.ovisões por. nlIllas.o e de. nenhum vigor) e.
manx\io .que se não.lguardem •. REI., .

Liv. 2. das ,LeiS' dlt Torre. da Tombo 1'01. 65.
L.i.v•. 7' da Su pplicaçãq fo~•. 5il.

Ord•. Liv. S...Tit. I03."á Rubr•. \
,

Alvará •. cm-que se determinou qr!e. 1'Jenbuma.. p,'Cssoa pu,-.
desse mendigar', sem. licen~a_ dos' PrO'1.'frlores. Corre

.; 'ge.d()res.~oll Ouvidores d~f Comar.cas ;.e se i/"/ara. o mo.do ..
de ai conce.dfremo-:i

E'u EIRei fa-çO' s;a'~ér aos que' este A1vará virem t

que, posto que: por minhas Ordenações está provido
na· fórma, em que as pessoa-s aleijada.s -, e· que- não
tiv.etem· idade: e' dilSpoijç~á'para- [·rahalhar.,· devem
pedir esmolas; e, como'c'ontra os:que sefl) lieença as
pedirem ·se·de:Ve•. proceder ; por ser Il'lform'cldo. que'
~s·ditas 0rdenações·se não c-ump.rem-, c-orno convem;;
e -que o numero dos' vadi0s e pedint~s vai em mu·ito
cresC'Ímento t cm grande 'damoo- e-. prc:juizo dos ráe
radmes dos Lugares deste Reino; e-specia'lmenre das.
Ci'd-ades, e maiores Povoa~óes, aond-~ e.J"les maifs·con,;,
correm;· qu-erLl1do óra prover'de'maneira-, que,:côD_
vem ao·' bem dos ditos· ~ugafes .• e para qu~ sejão·
melhor providos·. e 'achem' mai's facümeme esmolas
os que verdadei·raniente 'fOl'em pobres. sem em.ba:rgo

-da ordem, .que as LeJs· deste Reino mándão. guar€lár;
neste caso: Hei por bem., e' mando que, nenhuma l

pessoa, assi Natural; como' Estrangeiro, ~eça públi.

1604-.
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camenté esmolas. sem para isso tei' licença '(I) <los
Corregedores e Ouvidores das Comarcas deste Rei
no) e dos Provedores dellas nos Lugares. em que
os ditos Gorregedores e Ouvidores não c:ntrão por
via de Correição. os quaes nas Cidades» Vjllas e Lu
gares »aonde residirem) e'nosoutros de suas CQmar_
cas, quando a ellas forem p>or G:orreição, e~aR)1naráõ

as pessoas» que conforme a ra'zão e Direito devem
edir esmolas; e para isso ordenaráõ por um pregão

publico» que venha á noticia de toGOS ) q(I~ 'os po
bres » assi.homen..s » como mlJlheJe§ e fTloços » que por
suas, aleijões. ou idade não puderem ganhar sua vida.
e pedem esmolas. se ajuntem no dia; que para isso
se assignará. no campo» on Lugar publico. que me
.lhor lhe parecer; e aos que achar que são cegos. ou
aleijados» oU de 'taAta idade .t que por razão della» ou
~la 'a1eijâ8 não poss'ão t'rabalhar .. daráõ os àiros Jul..
gadores licença por escript'o assign'ado por elles» para
livremente pedirem esmolas por tempo de seis mez~s»

assi nos ditos Lugares. ·como em .seu Termo; com
dec1araç~o» que lhes não será reformado mais tempo
para pedir. sem 3:ppresentarem q:rtidão do Prior.•

. Reitor •• ou Cura da .FregueZia, em que viverem.• de
COffiG se confe,§sarãq ~ ~aresma Pilssada; e ç1ep~is

ç10s pobres. fazer<:m -esta diligeRcia » e de ser acabado
o dito termo de seis mezes» lhes poderá o Correge
dor» Ouvidor» ou Provedor i'r accrescentando» e re
formando a dita licença ,.'Fef<prmando. elh:s tambem»
e cqntil1.uando .a dita dilig~l1cia. da Gertià~o da Con
fissão » e em ,()'utra maneira não dará mais tempo
,uen1)um aos ditos pobres» para podHem pedir esmo
las; e os que. passados oito dias) do dia em que se
lançar o pregão) pedirem sem licença por escripto
do dL~o Corl1egedor » Ouvid;or. ou Prevec;lor) os l\1ei
éinhos, ,Alcai.dçs e Q!adtilheiro~ os prenderáõ, e

t, .J

{I) V. Alv. de 25. de Dezembro de 1608. §. 13.
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Jevará6 diante delles j c QOf)stando~lhes pe 'pr6vª{le~

gitima t que forão achado$ pciiindo; esmola ~ern sua'
licença "oli ouviráõ ve ..balrn~nte na fépna. qye lhes
parecer. que mais convem .i e $effi outra en:le!p, oelll
figura de Juizo. I por s.i só- Q$ condemn.ar.áã, que (efI),
baraço e pregão sejã", p.ublicamente a~outados. e dt;
gradados dez legoas fóra da Cidade, . ViUa .. ou Lu
gar e Termo, e suas sel)te,nças faráõ togo executar
sem appellação. nem aggravo: e para as 'qiligencias,
que os ditos Julgadores houverem' de Jazer sobre esta
materia d6S pecli-l'lt-e , '}70GC:!rá cada um e.m suas Co
marcas tomar um dos Escrivaes da Correiçãe, ou
Provedoria. que plais di-ligente. e de confiança lhe
parecer ;' e rei áã partjcular cuidapo de encarregar aos
ditos Me'irinhos, Alcaides e ~adrilbeiros ~ que
carrão e vigiem'l as dirá'S' Cidades •. Villas e 'Luga
res, aonde exercitarem seus Officios; c prendão 1fQ..

P0S OS que acharem-.pçdj,ndQ~~m l~.cença dos ~i[os

Corregedor, Ouvidor, ou P ovedor: os quaes achanl"'
do que ell€s não cumprem seus mandados com muita
diligencia, e são ncgligente~rna .execução do que par
esta Provisão qlànçl~ que s~ faça. -os r pode. áó sus
pen.der ppr tem po. de. seis x:neze,s. sem a 'peÍlação »

nem aggravo. E mandp tOS ditos Corregedores. Ou
vidores e Provedores das ·Comarcas. Juizes e Justi
ças. Officiaes e pessoas. a que o conhecimento disto
pertencõr.-e este .AJ ~aráfi>r ~ostra.ào gue o c4mprão
e gua,rdem,. e fação ~n1:eiramente .cl,lmpr.ir, ~ g..,ttaJdar »

como se oelle Gontém j, e ao Chanceller .mór i 8U,~ Q
publique na lChançellat'ia. ~<fl1vie IQgo çpJt<l< cpm
o traslad@ d lle ,sob meu Sello, 'e seu signíll • a.ÚjS .ditos
Corregedores·,. OJ-lvidores, e Prov~dotes dqs Comar_
cas.; ,ps Q4aes ,a faráã fl}Jblicar nos ~ug~ 'es t a,oJ;1,~e

esti\V,e.re~ ,. e (:n tqqoll I s- m< \s ,çle~ ~sl!'cIl' Ç,om3rF.fls ~
Ouv~~or<las e .frov(!dl~l1ias p'a.ra ,que a toP.Qs $.~~
notaria. E este se registará no livro da Mesa do
Desembélrgo do Paço J e nos das Relações da Ç-asalpa



SôpV11~a'çã\j'~ ct do Fortô J e:tn' que se 'regi!tâo seme':
lhantes PravÍsões ; e R'ei por bem J que va'~ha J e tenh:l.
forÇla e vigor. "como 'se fosse ·Carta feita em meu
JffiRf.e ~''e':.JD'Gr fui til a'Ssignada J sem embargo .da Or
d~liaç!ál') em -eon~rarÍ-o:J ·Antonio de Moraes o ;fez em
l.isbaa a 9"de Janeir0 de .1604-- João da Costa .0
:f(}Z 'escre·vc:r. RIU.

\

._,----.,~--,--------

r 1 f JI

,Li,. 2" .das J.eis da Torre do Tombo róI. 66. 'nrs.
,LiT. 7' da Supplica4ão foi. 55.

,. t 1 ~ , !

, .,J

'Ord. Li ... 'I-. Tit. s!. :§. 9.

Àlvará , em que J( prohihio o jogo das 'p-edr,ad(ls , ·e se .e-sta..
" I 1J-eJecêrão pm/i..(o!ltra os gue .as aúra-ssef/J.

'1604- Eu 'EIR'eÍ' faço sà~e'r aos q~e 'e~t~ Alvará virem;
que havendo :respeito ao máo,costume e desorclem,
gue n~sta Cidade ha J de os 'moços se ajuntarem., e
j'og~Helirt .p'eâradas • Je -aos ferimel'ltos , e mu.itos inc0R
ve'I\ientes. que disso se 'seguem ~ -e pl1lr atégora nlio
'estar histo provido :por 'Jl1inhas"OrBenações;; Hei 'por
bem, e me pl~az , que daqui' em 'dia1lCe todas as l"es..
soas J de qualquer qualidade e idade que sejâ • ·que
forem achadas tirando pedradas em qualquer pa·rue
desta Cidade'., ,e seus Arrabaldes J sejãe presos (-r) ,
e estejãa dez dias 'na -cadêa " ·clonde não ,s~Fáõ soltos
sem primeiro pagarem J 'os~que viverem por 'si'J ou
com outrem J m'il reis '; -e os que forem filhos familias.
'tambem náo seráõ 'Soltos" 'sem primei·ce pagarem seus
Pais J ou Tutores quinhentos reis; oe a mesma pena.
pag~díõ os ~en,~ore's dos E~cravos : 'e t~ndd os 'Co~re;'
;g~dot~~. àa C~rt~ e ~a 'Cldadé ~ e 3111zesr do CII~n;e
ileila 'mfoYm'a.Çao .ceita., que algum homem he Cãpltao

i --'.~.' ~

(I) V. AI~. do ;a'5~ de Dezembro ele lGOa.



dos ditAs pedradas- J e -incita e' provóca aos mOços
para as jogarem J favorecendo-os para isso, ,o prendão
logo; e depois de preso estará trinta dias na cadêa.
e pagará dOlls mil reis; -as guaes condemn.aç~es, da

. cadêa e dinheiro faráõ os ditas Corregedores e JUIzes
por si por um breve termo e summario.• sem appel
Iação nem aggravo)' e dará6 suas' Sentenças- á execu
ção 'naquellas pessoas. que actualme,nte for~m acha
das jogando as pedradas com fundas. ou' sem ellas ;
e o dinheiro) em que assi os condemnareo1. repar
tirá6 • como lhes parecer. aos Alcaitles. Meirinhos
e Escrivães • e pelos -homens. que os acompanharem.
E mando aos ditos Corregedores e Juizes. que façio
apregoar -e lançar pregões do conte0do neste Alvará
pelos lugares publicos da Cidade. para que seja no
tario a ,todos '. e 'não possão allegar ignoranci.,; e o
cúmprão e' guardem. e fação cumprir ,e guardar,.
com'o se l'l.el1e contem,.. -o qual se regiStará no livro
da Mesa do despacho do 'Desembargo do Paço) e
no da Relação da Casa da "Supplicação ; e este será
assignádo peIo Bispo Conde, Vi:ce~Reidestes'Heinos ;
e se cumprirá por' tempo de quatro meus.) no qual'
se' appresenrara outro por mim assignado. e e te 'se,
recolherá. João da' Costa o'fez em Li-sboa ajl :ae.
Janeiro de r'604' O Bispo Conde.

_ Li,'. '7, da Supplicação foI, 57. vers.-

Ord. Liv. '·1. Tit. 58. §" 9~

• ,\J

J~_ J 11
; }

Alvará,. em que se prohi!Jfrão as laranjadas e 'esguichIJ$
da elltrudo )' e se. es/abelef'êrão p,e!!(Js &onJm. os . Jr:n,11S--j
gressores. , I l , .

Eu EIRei 'faço-~à~er ;~~,l_quO:~~:~lv~r~';~em,", 1604-
que havendo respeIto ao, mao costume e desordem.s

LL. Ex/r. '10111. L ,D
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q~le nesta". Cidade ha, de. jogar· as laranjadns; e a.OS'
f~rimentos --e muitos inconve,nientes, que. disso se se.
guem ; e por atég.ora não est:i'r provido nisto por
nJinha Orciena(:.es:. Hei p.or bem, e me praz l' que
daqui em diante. rodlls as wesso' ~t e qualquer 'l,:nli ..
dade e. i ade g,ue sej~o J que forem ;~€:h,adas, ou vis
tas· tira,poo laranjadas pela-s- was t qu janellus, e em
qu,alque.r. OUtra parte, desta Cidade 1 e, seus Arrabal
d~s. as~;j de dia, como de noite, Oll das jq.llellns e
port s "âtir.arem com. eSgJ(ic,t1os, e tanhos ,.e com ou..
Úâf' C~~Sil~ t corri; qpe a[ rontãp. e eSG.andalizão os qUt1
passâ:QJ' scráó wesas. (, ) , e estejão dez dias na cadêa,
d'onde . n.ão seráõ soltas t, sem pri meiro pagarem, os
qi'Je viverem paI si, ou com outrem, mil reis j e se
f?re.m 5)hos fa,milias , ou Orfãos, tambem seráô pre
~9s ~ e pão ser~õ' S9-~tOSjI~ ~em"pt:il1leir? seus Pais J ali
seu,s TiPtor(;s Bagar: 1:\1 qUlnh~n·tos. reIS'} e a m.esma
p/na: I gaga(áó . 0$' Senhqr s dQs gsqavos.·: e tendo os
Corregedores da Grime' da Corte e da. Cidade, e
FIlzes do Crim-e_della certa.informação 1 que algllm
home~. he canitão d~s dit~,Ja-ranjarlas. e incita e
PJ uvoca. ao .our,ros a J,ogjrerT], (<:lvo.recendo.os para
i~ o, P, (4fen~o. l<;>g.q. e. depois qe p,rcsQ. es(ará 30,
d!~~ n- fadêfl, e pagar~:dl?us ml~reis li, as quaes oon.
demnações de dias da €udêa e, dinheiro fação os
ditos Corregedores c Juizes por si por Llm breve ter
mo e summario J sem af'pellação I' nem aggra vo I e
daráõ suas Se!!E~':1Sé.!~ _á, ex_~c~çã~ llé!quellas ..Ressoas J

que actll~lmente forem achadas jogando as laranjadas,
ou lançando tao I ou 'êsguiehos t ou quaesquer ou
tras cOllsas; e o dinheiro, em que assi os condemna.
Ji~m, répartiraõ t como ~bes parecer, pelos Aleaides J

Meirihhos e: Eserivães t e p.elos ·hamens I que os acam.
panhar.em. E manda aos ditos Corregedores e JoizeS •
que fação ápr-egoar' e lançflr pregões do conteúd-()

(I' .. V DeCl'êieot,d ~:.. 4f1JF~'ereiJlo ulI~1734 t e de 4. dti Fev.ereil'O"
tlc 1155",
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noste A.I v,mí peloS'lltg'c1res publicas dá 'Cidade' »'para
que seja notaria a todo~» e nãolpossão alLegar i&uo.
rancia; e cumprão e guardem» ,e fação cumpnr e
guardar» como se nelle comtem; o qual valerá,como

. Carta» sem .embargo da Ordenação» que' manda »que
as cousas, que hão de du.rar mais.de um anno »Jpassem
por Carta; e se.registará ·no livro da Mesa do Des.
embargo do Paço', e no da Relação da Casa da Sup.
plicação; e este será assignado pelo Bispo ·Condf:. Vice
Rei destes Reinos» e, se cumprirá por tempo de qua
tro meus, no qual se apprescntarJÍ,outro (POr mim
assignado, e este se rec<illhetá. tJ0ão Alvares o fez em
Lisboa a ].] de Fe\!ereiro de 1'604' ~Eu Manod Go.
dinho de Castel.,Branco órfiz eSC"fever. O JJispo Conde.

'Liv. 2. das·Leis da Torre do !I'ombo foi. 85.
,l.iv. 7' da Slll?plica<;:ão. foi. 54. verso

-----------
.ord•.Liv. 2. Tit. 59. §. II.

'Alvará, tm 'que ·se declarou qfte nos caso! da .i1!tfto/aceritt.
.náo.lem os nesemb?lrgadorts privilegio de Fora.

DOM Filippe por graça deTIeos Rei de P'Ort~•
.gal, e dos Algarves d'aquem e d'alem mar. 'cm
Africa -Senhor de Guiné. e .da Conqui9ta • Nav~ga

ção, Commercio da Ethiopia , Arabia, 'Pefllia, e da
. Jndia etc. Faço.saber aos que esta Lei vi'rem.~ que.,

posto que conforme a .minhas 'Ordenações ·toGas as
'Pessoas, de qualquer qual~dade .e -condição que 'sejão.
'São obrigadas nos caws de Almotaceria responder
perante os Almotacés J algumas pe-SSoas., que por'pri_
vilegio tem Jui·z particular, para haver de ·conRecer
de :todas as suas causas., pertendC'm 'que tamBém 'to
me conhecimrnto' das que· .t!oeão· a Altnoli.acéFia, dê
:que -se seguem .grandes!ineonveRic'ntes e damno .con_

D2



triLO bom'.. gover11o.. e ndmínístraçãQ da. Justiça de
todas as Cida-des • Yillas e Lugares destes Rei/los.
cspecinln1ente desta Cidade de Lisboa J pelo grande
numel'O de Privilegiados, q1.le nella ha.: eJ quer ndo

, llOtn~,nLsso, prover, co o COIW~llI a m~u serviço
e-. ao bem commum J e b m regimQnro. da , ditas Ci.
cl~de .e VilIas J depois.de tomar todas as· informações
ul.:ces.sarias. e mandar ouvir todos os Privilegiados,
c.om .0 parecer dos do meu Conselho. para cessarem
t0dq~ _as duvidas;; Hei. por. bem· declarar, como por
es.ta Lei. declaro , que todas.as pessoas (posto q.u pri
vilegiadas. sejão.). nas materias de Almotacetia são
obriga..da~ responder. p<trante.o .Almotacé do seu For
conforme· as- Leis e Ordenações.deste Reino; e que a
Orcienação do Liv. 3. 'Iit. 5· §. 9. se entende, e
comprehende não sómente os Privilegiado.s declarados
no .mesmo Titulo J mas todos os outros priviiegiados,
ainda que sejão Desembargadores de mrnha Relação,
e de quaesquer outros Tribu!,!aes, e das pessoas, que
pqr minhas Curtas e .Provisões , ou dos Reis ante.
p~ssad9s .tem· privilegios de Desembargadores. posto
que. o nãõ sej ão. e de todos os- mais privilegias con

,cedidos ás pessoas J que por- razão de seus Of6cios
po.dem trazer seus Contendores á Corte J ~ de todos
outro~ quaesquer privilegios.).por. mim', e pelos eis,
meu~ an(ec~ssores , concedidos aos Colleitores, que
ora são •.e ao dlaQte forem nestes Reinos. e ao Santo
Of{!ci.o da Inquisiçã.o ,delles, e. aos Cavalleiros da
Rdigi.âQ> de, S. João, e aos Moedeiras) La.vJ/"adores e
Vallapore$' de. minhas, Lezirias. e Pauis J' e a. Mam
posteiros ,das Captjvos, .e aos que servem na Mesa da
Misericordia .desta.Cida<le ,.e das mais.do Reino',. e.
aO$ Alemães c' Bombardeiros J. e de quaesquer~outros,

posto que $~j~0, irlPorpQrado.s em·Direito., olJ·tenhão
cJ1!.u.sl,llé\s exp,rcssas e derogatorias .. dos casos da. A.I ..
motaceria, ou .s.ejão cOAcedidos por contrato, ou por
~ualquer. outca maneira:) confirmado~, por sentenças
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de minhAs Relações; por que todos os pl'ivil('gios aCi.
ma declarados I Oll qllaesquer oUU'os I que se acharem, .
revogo, e hei por revogados, especialmente a Orde.
nação do Li't;. 2., Til. 62. §. 2., que (oncede aos
Moedeiros desta Cidade nos fei' ~ da Almotaceria)
sendo demandados) resp'ondão ~ ;tnte o seu LGnSC1'
vadar da Moeda. Os quaes privilegias todos hei por
bem se nao guardem, nem tenhão lugar nas materias
oa Almotaceria, e que sem embargo delles as pessoas)
que os tem) e ao diante tiverem. respondão diante
dos A lmotacés desta Cidade, e das mais Cidades,)
Villas e L~garcs destes Reinos; e assi .me praz que
os Regatães. Marchantes da (' rte , e quaesquer. ou
tros fficiaes conteúdos· no Regimento do Almotacé
mór, 0U outro!; qlJaesquer , de que por Provisõe-s p.ar
ticulares' podem conhecer I' respondão em tOdas as
materias da AI:motaceria perante os Almotacés desta
Cidade, sem embargo das razões I que o Almotacé
mór allega, para se não haver de entellder esta Ld
nos OfficiaC1s de seu Omcio ; e de quaesquer Alvarás
e sentenças, que elle com os ditos Regatães e Mar
chantes) e mais Officiaes da Alrnotaceria mór, tenhão
em ~eul favor; VaI' que todas, e o .que djspcem o seu
RegImento, no que. roca ao dito Almotacé mór haver
de .conhecer- de suas culpas nas ·materias da Almota
cena, revogo; C! mando que nao sejão de effeiro aI.
gum ). nem·tenhão força I nem vigor) em quanto fo
re.m con~ra a tenção e declaração desta Lei, haven..
rio respeIto ao bom governo, e regimento desta Ci
dade ;. e como est,a nda a Carte de !issento nella, cessa
n razão) que moveo a EI. Rei D. Manoel meu Bisavô -,
que santa gloria haja J na Cana) per que n-andou qu~
o Alra:otacé m~r tomasse conhçcimento da-$ culpas
dos, dHOS Regataes. E esta Lei mando que se guarde
e cumpra I como nella se contem; e ao. Regedor da
Casa da Supplicação", e. ao GO,\'ernadoT da Casa do
~Ci>I:tO J. « aos Desernbatgadores ddlas ) e- a~s COJf.eg~~
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dores de minha Corte. e aos Imais Corregedores. Ou..
vidares, Juizes e Officiaes de Justiça, a que o co
nheclmento disto pertencer, a cumprão e guardem.
e.façâo inteiramente cumprir e guard.1r; e ao Chan..
ceHer mór. que a. ublique na Chancellaria, e envie
logo Cartas com traslado della, sob meu Sello.
e seu signal. aos ditos Corregedores e Ouvidores
das Comarcas» para que à pubJi_quem nos Lugares.
~onde estiverem, para que a todos seja notaria; e a
f.1ção publicar em todos os outros das suas Comarcas
e. Ollviçjorias: e esta Lei se registará no Livro da Casa

_do despacho do-Desembargo do Paço. e nos das ditas
'Relaçõ~s da Casa d,a Sllpplicação e do Porra. e no da
-camara çlesta Cidade •. ~ nos da~ mais Caniar,fs das
,Cidades.» ·,vi llas e Lugares deste Reino. Dada na Ci..
dade .de Lisboa ·a 23 de Outubro. Sebastião Pereira
,a fez no·-anho (te .19.94-' Jo~o .d.a Costa a fez escr.e-
ver. R li.l. .

Liv. 7, cla:Sopplicacão fof. 80. ver!•
.'f<iv. 2. da Torre dó Tombo foL 71$•

..

..............,.-~-..,..-.........---.....,.-
·l'Ür.Q. Liv•.J. Tir, 66•.§. 2l•

Jllvará. em que se determimJU. que os Proc.urtld(jrY!s.» que
as C(l1!1aras mandassel~J á Corte. náo pudessem requerer
negocio algum. nem seu. nem _de o/tira alguma pessoa.

-604-'~DOM .Filippe. etc. 'Faço saber aos qtre·esta Lei
. iV1Tem» qu~ posto que por um Alvará, que El-Rei

D. Sebastião. que Deos tem. passou na Cidade ·de
Evora a 1:4- dias do mez de Maio do anno de 1 573 J

.está dada a ordem. em que os Qfficiaes das,Camaras
das Cidades .. Villas.e Concelhos devem enviar á
minha -COlI[e as !pess01s e Procuradores. que neUa
·.hajão.de~requerer os negocioso tQcantes oros ditos Con.
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celh()s; sõu ora i-nformado, _que muitOls vezes aco t
ce, que :IS ditas p('~soas, PrC'c.uradorcs e AI" es
das ditils Cidades, Villas c rruls C (,lrml1n Gudes)
deixando de f~\zer os negocias I ~ que ãG en i:ldos,
tratao dos que pr pJi.amenle lhes tacão e a outras
pe:>_oas I e os sol!icirão , gastando ni~so iLO tempo
á custa' das rendas dos mesmos Concelhos, de que se
seguem grandes inconvenientes, com muita perda
e damno das ditas rendas delles: e querendo ni~ o
prover com o remedia I que convem a mel! serviç •
e ao bem das dilas Communiàades, com o parec r
dos do meu Conselho: Hei por bem, e mando I que
nenhuns Procuradores e Agentes- das ditas Canta
ras e Communida'des, pelo tempo que assistir~m aos
neaccios d lias I a que falem en ,iados á (ninha Cor
te ~ dem I nem possão dar petição s ore nenhum outro
requerimento seu, nem de outra alguma pessoa, po
sto que digão I q e tem a-cabado os negocios, a que
vierão; e os Presidentes e Ministros dos meus Con
selhos e Tribunat< lhes não receberáõ petição algu
ffi;'l I nem lhas admittiráõ , nçm oeferiráó ao que pet
tenderem e pedilem, por de menor importancia que
a causa seja I para que sórr.enle fação, requeirão e
sollicitem os negocias I que pelas Camaras lhes farão
encarregados, sem se divertirem a nenhuns outros.: e·
aos Provedores das Comarcas mando, que I tendo certa
infol mação, ql:e cs enviad s pelas Camaras e Conce
l~os no tempo, que n~ Corte, andárão, reguerêrão
alp~um outro negocio particular seu, ou alheio, alem
aos que pelas ditas Camaras lhes farão commettidos
e eJ.carregad s, os obriguem a tornar todo, que le.
vár50 aos Concelhos, e prqcedão con!ra dle§ até -com
effeiro o pagarem. E I'N!Ado ao Regedor da CaSo1 da'
Supplicação I e ao Goverl1ador da Cas-a do Forto, e
a !' O, emb'argadores das ditas Ças~s, e a to,dos os
Corregccorcs , Provedores, Oll jdores, Juizes, ]ll&ti
VI' e Otfjciac$ da$ C~maras) fi q~ç. o csnhec'mçn~_
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di~to pcrteMcer, que cumprão e guardem, e fação
t:umprir e gllardar esta Lei) como nella se contem:
e ao Chanceller mór) que a publique na Chancella_
ri<l., e envie logo cartas com o traslado della t sob
meu Sello e seu sígnal. aos ditos Corregederes) Pro~

vedores e Ol1vidor~s das Comarcas. para que a pu.
hliqu'em nos Lugares) aonde estiverem, e a fação pu.
blicar em todos os outros de suas Comarcas e Ou vi•

. darias) e registar nos livr0s das Camaras dellcs • para
que a todos seja notaria o conteúdo nesta Lei-; a qual
se registará no livro da Casa do despacho do Desem.
bargo do Paço) e nos das ditas Relações da Casa da
Supplicação. e do Porto. João da Costa a fei em Lis...
boa a 5 de Novembro de .-604' REI•

. . Liv••2. da Torr~ do. Tom~o foI. 7:7'

Ord •.Liv. ~. Tit•.41.

:4..!1Jt1rá t em que Se prqhib/o fazer-se obra p.or Portaria
.dos Srcre.lari.os.

1604 DOM- Filippe per ·gra-ça de Deos Rei de Por
tugal e dos Algarves d'aquern e d'alem mar. em
Africa Senhaf de Guiné. da ·Conquista, Navegação.,
Commercio da·Et~iopia) Arabia. Persia. e da Irrdia
etc. Faço saber, '1ue eu passei ora um Alvará por
lllim assignado, e passado por minha Chancellaria,

. e nella publfcado. de que tude o traslado he o se
gu-inte. = Eu EIRei faço saber aos que este Alvará
vüetl'l, que s~ndo eu informado do mu·ito que convem
ao bem da justiça. e boa administraçâo geIla ) que no
Reino de Portugal se nãe faça obra pelas Portarias e

. Cartas de meus Secretarios. que nellas servem; man..
,!lei ·sobre isso passar. outro meu Alvará, de- Flue ~
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wab. do de vel'bo ad verbum he a seguinte.. ,;::;;;; EII Et
Rei faço' allbcr ao!l~que este i\lvará virem,. que eu SOll
informado. que no Reino de Portugal se' fazem algu
mas ve~es ob-ras por Portarias, passadas por meus. S.e
cretarias, que ))0 dito Reino servem. e que nellas se
poem clausula para isso. sendo contra. a Orden~çã?,
,que o'defende: e ql:le por Ca-rtas dos dltos'SectetarIos
·se mandã0 tambem fazer algumas cousas, as quaes
em effeito são Portarias. de que l"C!sultão muitos in..
convenientes;·e querendo prover nisso, e remedia..
los: 'Hei pOl" bem. e mando, qne daqui em diante se
não po&sa fazer, n«m faça obra alguma por nenhumas
Portarias, nem Cartas dos :ditos 'S~aretarios, ou de
quaesqu~r outros Ministros meus, alI pessoas, de·
qualquer qualidade que sejão, aindaque nellas decla
'rem, que se dem á execução -sem emb.ngo da dita
Ordenação, e que sórneAte se fação pelas ditas Por
tarias e Cartas as Provisões necessarlas, :pelas.qlraes
se fará obra, e não pelas ditas Port-arias e ,Cartas. co
mo dito 'he, e tudo o qut: por- dias lie fizer contra a.
dita Ordennção, e este meu Alvará ,'será nullo, e de
nenhum effei'to • nem -vigor·:, e ql:la'que·r Offieial, que
cumprir. ou 'fizer obra pelas tael) rorta·rias,' ou Car
tas, será privado para sempre do' Dfficit> • 'que ti ver:

'e assim me prã~. que· sobre as- PoFtarias e Cartas- J

passadas antes deste meu AIvará. as partes, a que to
, ca rem os '-casos deBas. palisáo req~@fer seu d ire~to· J

'.sem embargo de haver naS -ditas PórtariaS' e Cartas.
-clausula. qtle por eHas se fizesse obra: e este Alvará
será registado nos livros d~s Mesas e Tribunaes' do
dito Reint). para q\W a totlos os Ministros e Omei.
;:lCS delles seja notalio o que por elle mando; e o eum.
prão c guardem, e fação inreirame'nte cumpr'ir-'e
guardar) cOfl1o'ne1'le se conte'm'; 0 qual me·praz qu'e
valha. como se fosse' Carta em meu nome, e pOl' mim
assignada. e passada por minha Chancellaria. posto

'que por clla não passe sem embargo das Ordenaçõet
LL. Ex/r. 'Iom. I. E .



eryl contrArio. Francisco Pereira do Babo o .fe ~m

Valhadolid n 25 de Setcrnbro',de 16o~. Es-tevão di."
Gama o fe:z çscrever. =; . E.PQrque ora SOll i.nforma~.
dQ, que o dito Alya{á se não observou; ~ se cont-inllnrão
com isso as desord.ens, que convem atalhar pelus
respeitos acima delarados; _Hc.\ por b~m J e me praz
de refol'mar ,. e.rconfirmar o dico Alvará I como por
este reformo, e confirmo. j e ma.ndo ao meu, Vice
Rei, que hq.j'e he, e ao' diante for, que o faça g~ac..,
dar I publicar.,. e regjstqf .. nos livros .do. Desembargo
dq Paç@', e das Casas 'da SIJp>-plicaç~g I c Relação do
Po,rto, e. nos Cpnselhos da Ind)a, Faze'1da e Mesa
da. Conscie~çia j e .Au~ se mandem os traslados j:lelle J

a~signados. pelo Doutor Pedro Ba.rbosa do meu Con-
selho, ~ C~ancel1er:mór ~do dito Rt;ino', aos Correge.
d9:res" e Ou,vidores. das Comarç..1s de}le. para que
vC!,1ha á j)o~icia. de tod.os, e §e guarde g~.ralmente o
qu.e por eL!:e. ma,Q.~to : o qud hei PQf bem que se cum- .
prà, e gUílrde, e se façil inteiramente cumprir e guar_.
dát ' COIUO se fO/llle C~rtf\ feir,il em meu_~ome. e por·.
mLm :Jssignada, sem embargo da Ord. do 2.-. Uv..cril.
40; .em ~Qntrario; e qUf our.wsi valha) posto que j

não pa~e.pdaChancç:·llaria. sem eqJbargo da Orde
na~ãQ. SiQ;lã{) <:b Costa o fez em Valhadolid a 13 dias
do., mez de De~embr{),de"'I6'o4' Francisco Per~ira de
Be.tancourt o fez es.créver. REI.

:; .. . .... "

Liv., 7' ~a S~ppljcaçâo foI.. 88.· ,

Ord. Liv. 5•.!it. 8.2. ~ ~,ubr!

AhJ9rd, tm alie se p(r!,Jiltio o jogo "das, Carias" s(lJd"
-estas ,do /}sra!Flue Rea{.: >

1605.Eu EIR.cri faço saber aos.que.este meu Alv-ará,vi..
{em, que çlJ a:pa{)dei _faze~ ~m ~oQrrato .com Joio-
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'de Olmedo do Campo délS rendas do Estanque da
cartas-de!. jogar e Solimão t nos Reinos de portugal e
suas Conquistas; e porque' sou informado J que o con..
teúdo no díto contrato se"nâo deu á·devida execução,
como nas condições delle se declara J. o que he em
prejuízo dê meu' serviço e Fazenda: Hei. po~ bem J

. e mando 'que o dito 'contrata J que mandeI fazer com
"0 dito João de Olmedo J e os 'mais que ao diante se

fizerem do dito Estanque, nas cartas e Solimão J se
cumprão inteiramente por todos meus Julgadores J e
mais Justiças ,a.que per~encer. não proceqér'ldo con_

·tra os que jogarem com cartas do dito. 'Estanque J

-pela fórma declarada 'no dito contrato. e não' dei
xando jogar dados. e executando as penas postas pela~

condições delIe J e cumprindo as se~tenças do Juiz
, Conservador do dito Estanque. sem embàrgo de quaes

quer Leis··.·e Ordenações, qlie em contrario h~ja ; por
que tõdas hei por derogadas., posto que de êada uma

.dellas fosse!necessario ',fa-zcr expressa menção; e este
'valerá.·e se 'cumprirá inteiramente, posto que seu
"~ffeito haja de dilràr mais de um 'anno , sem embargô
outrosi das Ordenações.• que o contrario dispoem.
E para qúe"a todos -geja notori'o o conteúdo "nelIe"
mando ao mell Chanceller mór o faça publicar na

. Chancel1aria,.· e nas Comarcas do Reino. 'aonde 'o
enviará na fórma costumáda. Gaspar de Abreu o fez
em VcllhádoJid a 1'7 de Março de i6b5' O Secreta-do
Luiz de Figueireào o fez escrever. REI.

~·Ljv. :l.'das Leis da:'!'\lrre do 'Tombo foI. 88. vors,
1
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o~u. Liv! S,. Tit. 107. Íl Rubr.

A/trjará.J , em que se prohióe imn Náos. ou Navios ,Estran..·
g~i~os ti llldia • Brasil. Guiné e llhtlS ) O/~ .oulras Pro.
'l/i{teias de, JJorlug,(J~. ,

Eu EIRei faço saber aos que esta minha Lei vi-
re,m • que EI-Rei • meu Senhor e Pai. que sant'l Glo
ri,\ haja. passou. ~ma Le.~ feita, a 9. de. FevereirQ de
I {9 [.. pela qua l' • sob as pena~ ne1)a declaradas. ~e..
fendeo. e mandou que m~!1huma. Náo, nem Navio
Estrangeiro, nem pessoa Estrangeira. de qualque~'
sorte. qlialidade e Nação qu~ seja ~ não pudesse ir,
nem fosse dos Portos do Reino de Portugal., nem
fó.ra delle, ás Conquistas do BF;lsil. Mi.na. Cost.a de
Malagueta., Rc'ino de Angola, Ilhas de S. Thomé ..
o~ ,Cabo-Verde" e, quaesquer oqt(OS Lugares de ,Gui
né e Resgates delles. sem particular lice,nç,~ sua. E
<\epois o dito Senhor. e Eu concedel1'os algumas .li
c.e)'lças a Co~~ratadqres • e pessoas "particu la res, para
poderem mandar Urqjs • e Navios com Marinheiros,
e pessoas Estrangeiras ás ditas partes Ultramarinas ,.
dando fianças ,a partire~n. do Reino de Portug,aJ em
dircitura para. as p.trtes declaradas ms dic,IS 1ic~nças •
e ~ tornarem em di'reitura a Portllgal'j' e que os ditos.
Navios e pt:ssoas Estrangdras.• que nelles·.fossem , se_o
ri~o de Nações amigas. e não das rebeldes' • e oulros.
inimigos. E por q!Je depois fu.i informado por certas
e verdadeiras informações. que das ditas licenças se
{elO ijsado mal,. mandando cQm provas ftllsa alglllJs.
N!\yio$ de reb,eldes ; e derr~ando.se.a ,toma-viagem
para fór" do dito Rei.no contra o que tinháo pr.ornetti
d,p, e sem embargo ~as. fianças, .ql,le tinhâo dado. e
que nisto erão culpadas-.algul1s dos mesmos Gontra~
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ttrdorcs e outr-os Vaunllos meus I' que P r seus inte.
resses c respeitos fll'ticulnres faz·ião derrotas os ditos
NlIVio8 I e commctrifio outros enganos e fraudes con.
üa a dim Lei.: do que tudo tem resultado grandes
i~lcol1Venicntes em prejuizo de meu sCI'viço I e perda
Ele minhas rendas, e damno commUln de todos meus
Reinos' e \las allos I e pcrder.sc o trato e commercJo
delles I com se levarem a Trrr.as C! Reinos e tranhos
as mercadorias e fazendas, que se trazem de meus
·Estados Ultramarinos» e faltarem em Portugal» de
que procedia não fazerem os Naturaes delles Navios·,.
em que pudessem navegar, e perd'cr-se a criação, que
nel1es se fazia de Marinheiros, que pudessem servir
depois em minhas l\ rmadas·) e na Carreira da India.
E por todos e.stes damnos serem tão grandes) houve
por necessario e conveniente mandar· tratar do re
media delles) e por parte dos Contratadores de minhas
Alfab1degas) e do páo c dizimas do Estado do Brasil· •.
e do provimento dos Lugares de Africa) me foi pe-·
<:lido) que assi o mandasse» e que e·lIes desistião das
licenças, que por seus contratos lhes e,stavão dadas·
p:lrtl poderem mandar ás ditas Conquistas Urcas' e'
Navios EsrrangeiFos;, e s~ndo tudo bem visro » e tra
tado peloS' do meu Conselho» e sendo-me consulta
00, mandei passar a presente, pela qual hei por bem,
e .mando que do .dia) em que esta se publicar em
.(l·lante. ~ão possa Navio algum de quaesquer. Nações.
EstrangeIras ir á India) Brasil, Guiné, e Ilhas, nem.
a quaesquer cutras Pr·ovincias» ou Ilhas de minhas
Conquistas e Senhorios) assim descubertas, como·
por descubrir; .e s'Ómente poderáõ ir ás Ilhas- dos
Aç-o-res- e da· Madeira, come at.égora cos'tumavão e.- ,
na~ a outra pa~te, alguma; . e isto sendo de N~lções

amJgas) e nao dos ditos rebeldesr E outrosi he' por
bem·,. que nos Na'vios de meus NartJraes. não. gossa ir
pessoa algun:a Estrange!ra, ainda que m-cHldora seja
cm.l11e.us. ReInOS j e q.ue·. todos os .Estr~[)gdros., que
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,viYel'~m I e fOI'e", momclores • ou e!ltRntes nas ,par es
da India, e no Brasil. Guj'llé e Ilhas de S. Thomé
e Cnbo-Vel'de I e nas ditas Ilhas dos Açores e da Ma..
deira. nãGl possão mais vi ver nellas;; e sejao obríga
dos a se vir para o Reino de Ponugal os que estive..
rem nas panes da India,. ,nas primeiras Náos • que
-deliras p~rtirern para o Reino. depois ,de publicada
neUas esta minha Lei; C os que estiverem no Brasil,
,e I'llaispartes Ultramari.nas·do Cabo de BOl Esperan.
'ça pàra cá, serão obrigados a se sahir dellas, e vir.
~e para o Rejno dentro de um anno, çontado do dia
da publicação -d sta minha Lei em Lisboa. E revogo •

. e hei por revogadas todas J e quaesquer licença,s., que
sti verem dadas por Provisões e A.1 varás meus J e, para

-qlla-e-sqU'er contrato:;, para 'Os ditos Navios -e pessoas
"Estrangeiras p@derem ir ás ditas panes Ultramar~

nas J -e que dclla$ se Hão use I nem tenhão força e :vi_
gor. algum-; e qualqll'€r Navie de Estrangeiro, 'que
for fis ·ditas ~partes Ultramarinas contra o conteúdo
nesta minháLei, hei por bem que seja perdido com
toda, a, fãullda , ' que néHe for, assi dos Mestres J e

-Senha. iasl-dos ditos Navios J .comol'de quae:;1uer pes
··soas j l: áiem di.so, os que nos ditos avins Estran-

geiros ombarcal:em ~ügumas fazendas J ou mereade
, rias J perderiõ OU(fosÍ toda a ma'is fazenda" que ti v@_
.. rem J e 'será~ degrãdados para sempre para Africa
·.sem remissão j e não se lhes poderá' tomar petiçã<> de

perdãq, nem valerá ,.ainda que se passe: e quacsquer
,Estrangeiros. que em Navio,s seus, ou 'alheios J ou de
meu,~ Na~uraes J forem ás diGas partes contra'esta mi..

. nha Lei I 'álem de incorrcr~m , como~dito he , na 'per
da de suas fazendas I inCGrreráõ em pena de mort , 'e

.,será neHes executada sem appellação -nem'aggravo J
por malrdado de.qualquer Gov~rnador, ou Capitãó~J

.. ou Julgador, aare quem forem accus<idos. ainda que
,a dita execução não caiba em suas alçadas; e na mcs
.ma, pena de morte incqrreráõ quaesquer.de meus Na~
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turaes I .q~ fretarem os ditos Navios, e em qualquer
outra maneira os mandarem por ~j, ou ror o trem
ás ditas partes Ullramarinas) e erú nell s ex cuta,da
pela dita maneira sem app-eUação, mm aggnl\o : 'e
fodos o~ que torem contra o conteúdo nesta ei,
poderáõ ser accusados por qualquer pes~0a do Povo,
e os accusadores haveráõ ametade do valor das fazen
das), em que farão condemnados, e a outra ametade
pertencerá á minha Fazenda. E outIosi hei por bem,
que todoi os que desde agora forem contra o conteú
do na dit~ Lei) feira por ElRei) meu Senhor) que
Deos rem) ou se derrorarem) ou fizerem derrotar J

possão pela dita maneira ser accu'5ados por qualquer
pessoa do Po.vo , e que hajão ametade das penas, em
que forem condemnados ; e tudo o conteúdo. nesta
'minha Lei hei por bem, e mando que se cumpra J

e guarde inteiramente, sem embargo de '1uaesquer
Leis, Ordenações, Regimentos, Doações, Privile
gi,os, Contratos, Foraes) e quaesquer Provisões, ge
raes e particulares, que,em contrario haja; por que
todas hei aqui por derogadàs, posto que de cada uma.
dellas fosse necessaria fazer-se expressa menção. E
esta Lei valerá como Carta J feita em roeu nome- J

por mim assignada ) e passad.'l pela Chan~eUaria,sem
embargo da Ordenação do Liv. 2. 'Tit. 40" qU'e o
contrario dispoem : e para que a todos seja notorio o
conteúdo nella) mando ao Cbanceller mór que a faça
publicar na Chancellaria , e passe disso sua certidão
nas costas desta dita Lei j e registar~se.ba nos livros,
de minha Fazenda. Casa. da lndia J Alfandega ~a Ci.
dade de Lisboa, e nos mais pórtos de Ma:r do Reino
de Portugal; para o qual effeito o Vedor de minha
Fa'l~nda lhes enviará" o traslamo ccm.eertado· paI: lI'ffi '

dos Escrivães delIa) .e, OUtro, tal aos Corr(lgederes e
Provedores" em .cujas Comarca.g estivuenl põrtos .do
Mar j- e assi enviará om-res traslados a todós os Lu
gares ,das pauc<s .da. Jndia I ,.Bfa~iI.., . Guiné e 11has,~,
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para lá 3e puhlicar t e registar esta miol a LeI, e vil'
fÍ IlOricllt de todos. G~$par de Abreu de Freicas a fe~
cm Valhad,llid a 18 de Março de 1605. O Secreté\riQ
Luiz de Figueiredo a fe? escrever. REI.

Llv. 2. das Leis da 'r'orro do Tombo foI, 84.,

.------------.
. Ord. Liv. I. Tit. I.

I •

_ . oRegiment(; da Casa da S'upplicação.

1605 DOM Diogo de Gastro) Regedor amigo: Eu EJ,...
Rei vos er.wio muito saudar. Sendo.me feitas algumas
lembranças por pessoas zelosas do meu serviço, sobre
q relaxação, que o. tempo e descuido dos Ministros
foi introduzindo nos EstilDS flntigos des,sa Casa da
Supplicação com gt'ànde .damno.e pr<:iuizo da ~UCt0

údade e segredo da Justiça.; e desejando Eu ·prover
em tudo !=om.o remedia ~ecessariQ..) c como çoavem
.fI de6ç!:lJ.'go da minha .(wnsciencia .em materia de minha
prino.ipal obrigaçãa; depois .de mandar :ver. e coo
{erir as ditas le(nbran~as., me.par&eo:.tomar a reso
lução) qlle se contem nesta minha Carta .• por mim
assignada, e passada por minha Chaneellaria, sem
admittir em .contrario· repli'ca alguma; por que fa.
zendo vós assi, e attendelldo á obrigação de vosso
cargo com. o cuidado e applicação, que' Eu de v6s
confio, tenho .por certo que se remedial'áõ os incoR
venientes. que da dita relaxaçãg ,tem resultado, e ·se
admir:tisrrará a todos justiça com a igualdade e intei..
r.eza, com que desejo que se faça .

. I Primeiramente. para que melhor se possa gllar
..Àar segredo ( I), e o despacbo da Relaçã0.se f";.tça se'n~

}?~rturbação, ~ com a auctoricta.cle. que convem: Hel

(I) V. Clrt. de 9. de Novembro de 1629' e Decrett. <le 25. de Ia.
~el ..o e Iq. de Setembro de 16il. I 14. de Fevereiro de 1643. o 18. d~

. "'t19st9 <ta 164S"
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por bêm ; e mande, que em radoro tem'po, que. dúrar
• t> dito despacho ,J:steja a porta, da Relação fechada--.

como costuma estar em' todos oS'mais;Tribullaes: e
· que nenhuma· pessoa, nem -Ministro, ou Officiãl , nem
· (,) Guarda mór della"cp'O'ssa 'entrar dentro, senão quan.

BD for chamádo pela Campainha do Regedor (I) : e
que em acabando de lhe dar o recado, ou ~r-dem, para
que foi· chamado, se saia lego;' e dá banda de fóra
da porta fará da-r á execução' o::qu.e .se' lhe tiv,er'orde.
nado pelo Porteiro e homens de guarda, para is~o

signalados.: e·qúe.; qU'ando for' necessario tornat'o dito
Guarda rtlór·:a entrar dentro com a resposta; ou com
as petições e>-escriptos, que' se costumão enviar ao
Regedor e Desembargadores, antes de'o fazer, bata

· á pona da banda de 'fóra: e 'não a abrirá, nem entr1l
rá, senão :depois ,de se lhe fazer sigflal com' a dita
Cam(.Dainha·j .fechando traz de si'a pgna 'com fecho de

· panGlda ;.( que "tefá ), para que estéja 'éerrada, em
quanto' eHe serdeúver .d€ntnJ ; :guardando.·se assi in.
"iola ... e1mcnte tudo' o que fica dito i e-o mai~ que nesra
mareria di 'póe-m ':a<0Fclenaçã@ ...do ~LÍ!V. 1.- .rrit. 1. §..
5" e 'fito 25· §. ,1" " - ,. ._

:2 'tG.!:!e.,'quándo algam Córre'gedol>, juiz- da·Cidâ.
~c J Meirinho, ou Alcaide, forem 'chamadas á Re
lação, ou levare'm alguns presos,. 'não'en,trem uentr'o

·sem primeiro o' Guarda mór'o fazer sa-her 'ao' Rege-
dor, ou ao Desembargador., que pr~sidir' em seu lu.
gar; e com licença sua entraráó,,' e>ôe oatra maneira
não.' E levando algl!ms pres'Os ,"entrará o Meiri~ho'.

ou Alcaide, e ~eus"Escriv.ães~elhomens sómente"que
levarem os ta:es .presos: e pessoa alguma -de féra
não ·estará presente ás, perguntas e diligencias, !1ue
com' e1'les;'se fizerem. ,

'-3 '~e, em quanto durar'o 'despacho' ~a'Relação,.
·c Guarda'mór assistirá 'pessoalmente seiupre á.port-.t

.(1) V. Cart. de 14. de Setembro de 1622.

·LL. Ex/r. er~m. I. ·F
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da, banda~ de; fóra, e não ,possa ,pgr outrem em' seu
cargo J nem.occupar-se com cousa J que o obrigue .a
]a~gar a porta; por quanto cssa~e sua princip~l obri
gação. E para que melhor o possa (umprir, não' distr·i....
buirá os Feitos, em.~quanto durar o despacho; e á
tarde fará a distribuição: e ao dia seguinte J na derra_
de5ra hora do despacho. levará ao Reged0t: o livro
della J para nomear os Ouvidores J que hão de ser
Ju izes das .appelIações crimes J confof.ll).e os sellS Rc,._
gitnentos. E.;..que cm qUi;lllto.,não", renunciar o Offieio ,
de Escrivão, d~s AggraNos, como tenho mandado, se
lhe ordene um Es,crivão cerro; o qual no portocollo i

que o dito Guarda mór he obrigadQ a ter por .razão
<do. dito Offieio J lhe lançará por cota os. termes, das
audiencias, par~ e,lle depoi.s em sua. ca~a.os conti·muar•.

4J ~e ~ para.. Ci]ll~ se escuse ser o dito Gu·arda. tnór•.
diamádõ moi,tas vezes » liaj~' em cada umª das Mesas
u~ Li-v:ro~ dasc4.0"den'olções e Rtepertorio dellas; o
qual elle será obr'igado. a pôr todos os dIas ,Com os
tinteiros j pennas e campainhas J ~onfo.rme o seu Re...
g!mcntQ..: ~ que ~s,ditoS' ,bivr<>~ se €omprem logp do.
dinheiro das despf;sas da ~e1ação. '

5' Q!!C' _nã detradeira para -,do despacho faça O

Regedor CnJraTf os Porteiros» para recolherem em um,
lacço os Feitos·despachados. e os levarem ~ ~udieo- r

cia J em que s.e houv.erem de publicar J pondp.. se-lhe
grave pen~ I,' para q.ue o f(\ção sem os mostrarem no
ca~inho ás' -part SoO E gue Plltro, Po~teiro ,recolha ,as
petições .. q~e *mesl"Jlo. Regedor mand.a.ajuntar • par,a
as .Ieyar li. ,~udiencia. po~. Aggravos·; e a~ entregal~

aos~Des~r:nbJlrgadores», qu~.ªs nzerem : com o que se
escysara t;nt.rflrem as Pflrtes na Relação) e dar~se occ.a,-~

sião aos Ppúeiros lbe le.varem dinheiro ;,~ por que ha.
informação :' que ~em isso lhe' negã~.sl,las p.~tições. "

6 Q!e todos ~,Escrivães le.vepl,c;;~~pes$oana. fór-; "
m~a,d~ 9rdeIJaç~0. ,no Liv. To" 'fito 24. §. _2,2.• a ca;sa
dos De~e~p~.rg~d.Ell~~ ~§ Fh~osJ, c, ~s ..n;lo,·:(ie'm, na,



, Relação, como-atégora" por abusQ se cpstumou :' e
'que aos que o -COlTtrario fizere~ , suspenda o Re~~

"do~ por tempo, q'ue lhe parecer. E estranhe multo
aoS: Desembargadores, que na Relaç.ão· l:omart'm os
d~tos Feitos:, e que nenhum Escrivão d.o Crime possa
trasladar' as' di::vassas, senão p'or '. sua ptoptia mão,
sem embargo de· qualquer uso e costume, oti senten
ças, que houver- em 'confrario, pbr qut tudo hei por
derogado; e que os que' assi o nã,o cLimprirem, sejâo

. suspensos de seus Offiéios até ~ifif1à 'mercê; Porem I

; por que poderá acontecer' haver algümàs s. cl'pe por se
'!em muito grandes, 'as não possão os Esctivães tras.
ladar por soa propria mão, ou de tão pouca substan

: cia. ~.que importe pouco aeixarem 'de '0 fater; neste
casos: Hei por'bem que eIles"'peção liC'ença aos Juí.
zes de taes devassas, para as poderem faz'er trasladar

'por seus' Est-reventes, e que eIles '(se assi n~e parecer)
"lha possão dar e,!TI estripto ,"'a qual se, por~ 'I:!0 prin-
cipio 'do traslado de càda urna, para 'qu~ cpns~e, qu.e

~'se fez' co~ st}a auCtoridadé; e,qlle ós Corregedo~s 'e
'Jnizes do' Cri me'da Cidade, que despacha~emas taes
"'de-va~s~s .. nã~ 'sendo t~a-slaetadas, por rn~o dos proprios
·Escri V~es • ou de 'seus Escreventes'na 'fó'rma ,que fiq
',dito, ~ajãol por isso as penas, que' qem parecer ào
· Regedor ;':e os' Corregedof'es- da Cofr,e, que ass~ o nãQ
cl1mprirem;-sejão por d!e severartlen,tç reptehellçlidos.

"'1 'Q!e.,'-para que"o Meirinho da,s c qê~s CUmp(;l
· ~rn . tu,do c~m a obrígáção. ,qpe: por '~e~ Reg~!l1ellfo

'te'm,'de tesj~jr na' casa t1le fMa da Relação, em :.quanfo
'du'rar o despaçho, e'a pt;n~. que a Ordenação l~e pqem
'de dous' tostões, quando o deixa 'de'fa'fer,' e se v.a~
"sem licença dp Regedor, ou Coriegçdor do Crime da
Corr~,. pqr" s,er pequena se não executa,. -nem' e.lle a
,e,Mi'Jll"" J daqgi pç,r dia\1te pe\a'prim~ir~' vez. qúe fal
tiu, pague "'l;frn' crú.za~o;, e pela segunda o 'dobro ,

,para as despe.sas da Relação J que ,s'e' c.ar.reg~iá Jpgo
-'tloore-o Recebedor della~; e qualqu~r dos Cótr~e

"F J2



clçres do' Crime), bu Ouvid9res a daráõ á execução'. ,
sem appellaçáo ne,m.,aggravo: e qu.e pela terceira vez,
seja suspens!J 'por o tempo ) ~lIe parecer ao Regedor; ,
cQm ~eclaraç~o ) que não seja m,enos de quinze. oa
vinte di~s ; eque nas ~esméls penas incorra o .seu
EsCrivão ,.que se c~ma da-Gl1arda: ~ que o dlro
Meirinho, resida .com toçlos sellS Homens. á porta da'
Relação da, I;>anda de fóra ) até o R-egedor e Desem
bargadores sahirem • e não dei"x~J:ll,entrardentro mais)
que ds criadvs .çlos O~semb,argadoreg. qU,e lhç:s, hão
de tomar os SéI,CCOS do,s Feitos (I ). , E, que o Alcaide
da, Mesa acomp~nhe ao Reged~r á:ida, e vinda da
Relação até sua casa) assi como era obrigado a acom...
pílnhar ao Governador da Casa do Civel. quando re~
sidia na Cidade'de Lisboa.

-8' E porque convem e importa mllitQ.,s. que os
.Estilos' al]tigos da. diça .Casll ,9~..Suppl1ca.ção se guar.
dem. 'sem se permittir 'i-ntroduzirem-,se' outros . '~e
novo. nem praticas particulareS. assi no despacho
dos Feitos) como no 'fater ·das audiencias. encom-_
mçndo e enéàrrego muito aQ Regedor e ChanceiJer
della, que prQçurem saber, e averiguar bem. quacs
são ós ditos Estilos anrigos r'e informando-s.e para isso
do~ Ofliciaes. de ~llais pratica e exper.ien.cia; e' que 9~
fação invioláve1mcnte guardar e cons,e)'val'<.; e que
movendo-se sobre .elJes algu ma duvida. ou aIr~ração)
ouvidos os Ministros anrigos da_ dira Casa .. c ainda
os que. servir~_m. fóra çieHa') que. deiles tç,!hão çonhe
cimc.llto , ' se toÍne na Mesa grande p~ranre. o Rege
pbr a resoluç~o, qllÇ, parec~r que mais convem á
~oa ~dqlJni,straçã? da jU,sriÇa; e. se faç~. d.isto Assento
no livro da Relação Jo para dahl por diante se guar
-da( assi, e se.'õ.ão t,ornár a dar na.mesm,a duvida'(2).

9..~e; por quan,to ~nas allqi~ncias geraes de cada.
... ~. . ,..... .... .-

(., V. a mesma Carro de I".' de Setembro de 1623.

(2).). '.'Y' ~QCfet.~!l ~., de .fmr~~ro de ~6B4:
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mez» contr-a a 'mente e' intenção da Lei por que se
ordenárao» se despachão casos, muito atrozés e esL
candalosos, .daqui For diante Í> níio I=cs~ão nellas
despachar maioS que os leves) C; (lião tivertm 'PlIteJj
como são 'presos por se achai rn deF()i~ do sino cnY
buçados (I), ou que são. <Jfh.dos·vom almils;'que
n50 fOl.em arcabuz s menos da n',alôcá; ou por -ar'l'an~

camenro. na Cone; ou feriment0 na briga acciden
tal. em que não houH:'r pi pc siro, ou outra quaIí
dade) que .não aIrere o delicIO, não haverldo parte í

ou casos. de fnrtos sem qualidade, por os· quaes àe
não haja de dar mais .cohdemna~ão, que a de açou- 
res até ·dous· annos de degredo (2); e· da devassa
dos pec::cados . publicos » os que não for~m'a<!:cusados ;
por mais· que alliílnc·ebados; por quanro para elles .
sómcnte. ·se ordenão as ditas audiencias gefaes» para
despejo dias cadêas, ,e se aUiviar o trabalho aos Ré...
querentes-daM.isedcordia., I •

10 E; qtle» pon.jue de ·alguns ·annos a esta· part.c
os Escrivães dos Meirinhos- e ' Alcaides se hão re·m·is
s~menle» e não cumprem com sua obrigação· em
ajuntar os autos das·prisões; e ns Conee res da', fo
lha (11) a nã0 darem cIDrrida ,ne relrpo, que a Or
denação manda, cem notav~l prejuizo dos presos
pobres, o Regedor e ConegedOles do Crime tcnhão .
panicular cuidado de os castigar por isso ;. e fazer I

executar ndles as penclS da Ordenação. . .
• ,. J I . Q.e o Prómoror da- Justiça da' dita Casa J

conforme o seu Regimento) v~ pessoalm'~nie ás cª-_
dêas ,o primei ro di'a 'de cada mez. (3), levãncla 'COIl.·'

sigo o SoUicitador da Just-iça e todos' os Escr-ivães
dO$ Meirin·hos e Alcaides, e. o Corredor ,das folhas:
c, tome. ~ r,ol, t<Jdos 'ÇS pre~OIl , e. Se infc.rme se -tem;.,; .

, I

(1) V. :Alv. 'de 31. de MaTço de 171j2. ~. r:: .
(2) V. Decret. de 25. de Janeiro de 1668.
(3) y. Q mcs\D9 Alv. d.c ;)1. dtl M;uç!>. ue J742.,$. 4,,';;



E:dt~ das prisões. e ,se estão as folhas çqrridas; e
$lQS que nes'tas cousas achar negHgentes I 'dê conta ao
J{egedor para serem castigados I e lhe mostre o rol
.d,os presos para dar ordem sobre seus' 'livramentos:

- c que os ·Esc,rivães·'.le,yem as devassas para se fOl'ma
_ f!Jl os libellos I e as,não.enviem por outrem J ainda
.que vão selladas e cerrada~: e ,que o dito Promotor
.ch,ame a liodos 'os Escrivães do' Cáme I para que
lhe mostrem as pevassas • ,ql,le tiverem; e tomem em
,r91 os culpaqqs J. Q .,qual -entregará .aos Corregedores
.:do Cr,it;ne d~ Cqrte. O que tudo o IRegedor, fará
q.Jf9yrir 'l11uito: inteir,am.entç I' para que assi S3 possª,
fDclp"pr adrqinistrar justiça,. e carrão 'os Feitos dos
floqrçs. ,e 'is ~nn9çen~e.l' sejão soltos. I e çs'delinquen.

:.t~slca~t,igados J' como por sl,las culpai merecerell\.
,;,p .E para ,sÇ--evitar a 'g,rande confusão. ,,'tumu1ro.
;..~:i~e§ê4ct9ri~1~deIJ'C~Jl1 que s,e f~zem 'as él<Udiencias·;
e se poderem melhar sa~~r e) guardar os E~tiI0s' e
;p11~ÜC;1l-s.:jl~çig.as J ~ a fórma j U'dic~a.l ;dellas ; e cessa

r ltQ;1 iaS ~nçonvenjentes e,gamno~'J ,que' 'do contrario
se sl;guem..• ,corno a experiencia tem mostrel'do .:daqui
~pr, ..}iitJ.'j tç..Ji~em e:fJl'9argq )9,a Or.c!enação .do LiV.'I.

i'f/J' .,;5. J:3· "qj.1~ d.i~P9~J1llJque}os 'dom l:)esembar-
..ga:Àore~, fl1a.is' m.oqe~nos ,sejão o1prigaQ@s 'a fazer AS

, iti\s a.~ie~cia!,. derogamio-a nesva parte... as fa-ção
'19.~ p~seIT\PNgaQores ,dgs Aggravas por turno ás s€
.,manas,: guardin~o';:se.l"lSSO ~ ord'em.. Çlue as Or'de
'-1\a~Qes"aflJi'~ft~ c!-?lão J'- e qlu~ d~) '1leSI~a maneira as fa
li.~~ ps JHiJ.~s~~, ,Co '?a e F;a-z~~~) 'as E.)l1vido~es
'd 1,#' Z(fS lt;l~ JÇh~\lç:ellar,l<l. ,e .QS ,çorregedores da Cone.,.

- l:§et~ .J1ennll-}Tl,delles ,PQr nenhum c.aso as pader com
!-,1l)I<t~t.er ';\ pu~r,em. E ,qua:J1do o r'Oeu ',Procurad9r' ;d,a
,,·çlj>r 1- ~ ~I\a~eQda ~i v{(r ,que req~.Jerer n~ .. :;t_udiencia J
,,·e quizer ,ir a ella • o poderá fazer) :asseJiltando-se 'na
~ Séda c m o:.Jui~~ Ç]l,le -a. 'ry;a;r "co po',d: nt,ç,s ~e cÇ'fPl:I
,ornava. E ÇUle toaos os Esnivães e Officiaes 'de Ju ti
'ça, • de .que sé ,houver dê 'fazer audiencia J sejão obri•.
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gados a ir estar nella t .quando o.Desembar~a'dor ~lie-,
gar á Séda t e tenha cada um d1ante de Sl um livro
encadernado, .conforme· o·seu Regimento t para 1an
çaT por,cota.o.que se mandar; e não deixem a audi(ln-~
da. até de todo ser acabada, sem que o D~iembarga__
dor ou Juiz, que a fizer t consinta de. nenhuma manC!Í-
ra que tomem as cotas nos Feitos dos Escrivães ) que
não estiverem na audiencia; nem que eIles enviem
a ellas seus Escreventes.e .criados ; _procedendo comra
os. neg~igeFltes com todo o rigqr com as péhas da.
Ordenação) ~em appellação i nem ~ggrávo~ E que GUio

trosi) sem embargo do qtl~ dispoem a Ord'éna'fão do
Liv. 3. q'il. Icj. §. I. (qqe tambem hei nisto por.-dero-:
g~da) os Advogados .. das audiencias falIem em seus
assentos por suai antiguidades) posto que venhão a
ellas mais tarde) que ·os mais modernos) co~o anti
gamenté se fazia J e que os moder.nos esperem até
fallarem por ordem: e que nem uns J nem <?utros se;
sa~ão sem particular licença do Desembar.gador J q,uc;
a fizer) o qual lha não dará) senão com m~i justa.
aausa·. E que .o·Regedor mande proceder por as pe
nas da Ordenação contra todos e quaesquer Advo.;
gados) por amigos e privilegiados que sejã-o J .para,
que vão pessoalmente ás audiencias; c não lhe~ guar.
de as Pj'ovisões e Privilegios J que em contrario tive.
rem) por mais especiaes e particulares que S€jã0 .•'
por que tod0S hei por derogados : e que faça glla.rda~·

Q. que nes,te Capitulo S~ contem ; pQrqu~, {Ia ob&er-,
vancia delle pende a reformf!ção das ditas.audi€ncias ,.
e dos muitos, gta.lildes e prejudiciaes al:lUso~•.que:
contra to(ja a boa administração da Ju-stiça se tem in- .'
traduzido neIlas. -

13 ~e. a Ordenação do Liv. J., q'it. 7. §. J 6.-.
qllé di:spoem que o cOTolhecimclito dos aogravos 'que'. ~ )

sahlrem, dos Ju)gadQt~s da Cicklde. de Lisboa, per-
tence ..aos Desembargadores ·dos· Aggravos da Casa da
Supph ·ação J' e J1ã-o f\os.Corregedores da Corte. J nem



,ao"Provédor, á quem d'al1t~s'pertellcião I se Afio pra•
. ti€] ue, nem el1tenda nOi; aggn vos dos casos cri~es;

·os "qu,\es os .corregedores do' Crime da Corre despa
,ch'aráõ 'em Re.laçâo J, como d laf1t~s' faz ião : c pa ra isso
.lh~s sigllalará Ci)' Rt;ged0r os rdias. 'e hova~ " eth -que
;pára! is'8o' ~âo deJ~r/c,mn\os dü<os 'aggrCl'vlQs, á CasH da

pplicação ; -e .nest<!·'easo sómeflte hei, tambem a dita
·OrdenaçãG 'per limitcrda.

I '14 E tficili!lrriente 'para que'o :Regedor possa repa-l'-'
tft;.os -De3ernba·rg-adores extra'vagarrires -por t;akJas as

~M-€sa[;!Jdos 0ffi:aio_s·oliden.ados', .da,n:d@'a cada ~m ()
..-que ,bem1 Hí'é t>a'r~cet I, segundo'.a qu.aliêlade e numel'o'
,-dos Feitos, 'como he 'obrigado por seu <Regi-menr-o ; 'e

os ditos D{tsembargadores ,se costumão atégora assen
. ta-r nasfôit'asiMesas e Officíos , como,a cada ur\1 lhe
: p~reGe', 'de qu~ resohão -alguns,Jnponveniolltes,: Hei
-por liel11',,,'C'man'c!lo que na·Ca·s~ da R€laçãa~áJem dáS
i Mes.as)~que -rteUa ha', e sâa necfssari·as , se- faça de no vo
,uma partícula ,. confo.rme as outr.as n03 'assentos e
•em tudQ o maís", ·na qual se assentem os :ditos' Desem
bafgid-ores:ex-tr-avaga.ntes...,'e della os'~ -repartin'do o
Rege"d0r por as Mesas, a tquc hOll·verem de- ir) despa
char:; cordenaRtlo-lhes que., tanto.qlle acabar:em os ne
gociaS ~ ~que' éUe-s 'fo-rem. sem nenhtl'ma detença se
[ornem ,assentar na dita'Mesa paniGular :. o que I 'e
tudo .o'mais _que nesEa';Carta se:contem.í se guardal-ã
muic-uHlprid.amente , ..e sem ise dar lugar la qual,quer
nova-- .i-ntrodu!;ç«o au lielaxaçã'O-j por :<q'ue de assi se
fazer;1 me ha-ve=rei p r befll"Servído•.Escl',ipta. em -Voa..
lhadolid a 7' ,de Jlinho de 1605' R-EI•.

>.Liv•. :,. da Supplicação foI. 97' Vcr$,
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Ord. Liv. 1. Tü. 58. §.4-3-

Alvará em que se estabelt'Ce a formalidade, que devem
observ~r os Corregedores 1las avafjofõe.s e disposirõ~
°das obras das pontes..

Eu EIRei faço saber aos que esta Provisão viren:» 1605
que eu sou informado, que nas fimas, que nellr~ Rei-
no se lanção pelos moradores das Cidades. Vlllas e
mais Ll.!gares delle, para se refazerem, reedificarem
e conce!rtarem pomes, °se 'fazem e com metreOm gran-
des de~ordens. assi nos contratos, que se fazem com
as pessoas, a que se remarão as obras dellas, como
na arrecadação do dinheiro das ditas fintas, que rodas
"em a ser em grande _prejuizo dos Povos, que pagão
para ellas .. os guaes depois por respeitos particulares
e com informações, que hão dos Proved9rcs das Co
marcas, são refintados para, as mesmas pontes, para
°que ja tem pago, e o dinheiro das -ditas fintas, e re-
fintas se -consome e ga~ta. sem as obras das ditás pon-
tes se acabarem ele fazer no tempo, que os empré
teiras dellas são obrigados. E querendo nisto prover J

e para que daqui em diame não possa 'haver as ditas
desordens. que todas são em prejuizo dos Povos, e
oa boa administração da justiça, e de maneira, qae
haja nisto a ordem, que convem: Hei por bem, e
me praz J que quando os Officiaes das Cama-~as dos
Lugares deste Reino moe escrever~m. e pedirem que
mande ordenar, eO fazer de novo alguma ponte J ou
refazer e concerra'r as que estão feiras nos teromos J

ou limi~es dos raes Lugares, os meus Desembarga-
do.res .do Paço loh"es não daráõ despacho algum J sem
prImeIro mandarem tomar informação muito parti_
cular pelo Proveqbr e Corregedor da Comarca, aonde
a -dita ponte estiver; os quaes se aJuntaráõ ambos J e

LL. Ex/r. 'Iam. L ç;



5°
com mestres de obras experimentados t que para isso
levaráõ comsigo t iráõ ver o lugar J aonde a ponte se
ha de fazer de f10va J ou cemcertar a que ja estiver
feira e arruinada; e se informaráõ da necessidade.
que ha de se fazer a dita ponte de novo. ou refazer t

e COBCertar a velha, e das calisas. que para isso ha ;
e assentando o que se deve fazer, aLI concertar J faráõ
fazer amboª- juntamente pelos ditos mestres de obras
uma traça e molde de como se ha de fa'ler a pon
te nova, oJ.!. reformar jl velha; e por juramenro lhes
faráõ declarar o que póde impQrtar a obra da punte •
de que se tratar J e quanto dinheiro _será necessario
para se fazer J como convem J e depois faráõ o dito
Corregedor e Provedor andar a pregão pelos {...ugares
da dita Comarca, e das outras Comarca:> vizinhas a
obra da dita ponte J e conferiráõ ambos os lanços.
Que houver J e o que lhes parecer mais conveniente;
ç: no em que assentarem se deve flrrernatar, arremata
ráõ a obra a mestres de obras, que cmlhecidamente
o forem, e viverem por este officio, e não a outras
algumas pessoas, que por si J nem por interpostas
pessoas queirão tomar os lanços e arrematações das
obras, sem serem mestres; por que arrematando-se
a alguma pessoa, que o não for, álem da dita arre
matação ser nulla , e de nenhum effeito, llies man
darei dar a pen~ e castigo. que h.ouver por mel! ser
viço; e depois de ser arrematada a obra na fórma
acima dita, me esc'reveráõ os diws Corregedor e Pro
vedor uma carlia por ambos assignada, em· que decla
rem as informações que tomárão ; e as causas, que
ha para se fazer, ou refazer a ponte, e como andou
a obra della em pregão; e que dias, e em que Co
marcas e Lugares; e o preço, em qtle- foi arremata
4a; e a quem, conforme a traça, que juntamente:! C9M'
sua carta enviaráõ; e por que Comarca$ » ou Lugares
se dev.em lançar fintas do dinheiro» que a obra póde
çu~ar; e quanto ,a cada uma: e depois de tudo ,ser,. .
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-visto na Mesa do despacho do Desembargo do Paço J

parecendo que se deve lançar finta J para se fazer de
novo, ou refazer a ponte, de que se tratar, se lhes da
rá o despacho que parecer; e se passará Provisão para
se fintar a quantia, de que se ha de fazer finta; com
declaração, que se não passará reflnta para a obra ao
mestre, a que for arrematada, álem da rematação,
que lhe for feita conforme a traça; a qual Provisão irá
dirigida ao dito Corregedor e Provedor; os quaes fa
rá6 repar~ição do que cada urna das ourras Comarcas,
que houverem de ser fintadas, hão de pagar para a
tal ponte; e a quantia, que couber pagar a mesma
Comarca, faráõ arrecadar; e nas outras Comarcas,
que tambem houverem de pagar para a dita ponte,
faráõ a repartição, lançamento e arrecadação os Prove.•
dores das taes Comarcas; e a uns. e outros mando,

I que com todo o cuidado e consideração fação a dita re
partição; tendo nisso t~ll advertencia , que os Lugares,
que menos serventia tiverem pela dita ponte. paguem
menos. que os que tiverem mais serventia: informan
do.se tambem nisso com a possibilidade dos mora
dores dos Lugares, que houverem de ser fintados. E
os Provedores de cada uma das ditas Comarcas, qUfi
hóuverem de ser fintadas, faráõ toda a diligencia,
para que se arrecade o dinheiro das fintas; e cumpri
rá6 os Precatorios, que para eIles passarem os outros
Provedores para a arrecadação do dito dinheiro; nos
termos nelles limitados; e não o fuzendo assi) se
lhes dará em culpa nas residencias) que derem de
seus cargos. E como o dinheiro da finta se for arre
c.adando, o dito Corregedor e Provedor cleaerá6 um
depo itario) que seja pessoa de mais confiança e par
tes, e o mais afazendado. que possa ser; em c\!Ija casa
estará uma arca, que para isso se ordenará, Com tres
chaves; das quaes uma t;erá o Provedor, e o E cri vão
da Provedoria outra, e outra- o Vereador mais velho
do Lugar J laonde a dita arca houver de estar; na qual

G2
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se metterá todo o dinheiro que vier, e_se arrecadar
da finta da ponte, que se ha de fazer, ou concertar;
e se carregará por receita em um livro, que tambem
se fará ~ e estará mettido na dita arca sohre o dito de.
positario, nitsi como se for mettendo nella ; e quando
se- tiraI: para se dar ao mestre, a que a ponte for arre..
matada .' se fará no mesmo livro cm titulo apartado
de despesa, assemo e declaração do que se tirar I no
qual assento assignará o dito meSlre do que receber,
para pela dita receita e despesa se tomar depois con
ta ao depositaria, que sempre se tornará o dito livro
a metter na dita arca debaixo de tres chaves; e da
dita receita e despesa será Escrivão O da Provedoria.
E mando aos meus Desembargadores do Pa'ço. da
Casa da Supplicação 'e do Porto. e aos Provedores,
Corregedores e Ou vidores das Comarcas, e aos Jui
us. Justiças, O fficiaes e pessoas, a que o conheci.
llnento disto pertencer, que cumprão, guardem e fa_
ção cumprir e guardar esta Provisão, como nella se
contem; e ao Chanceller mór, que a publique na.
Chancdlaria. e, envie Cartas com o traslado delIa,
sob. meu SeBo e seu signal, aos ditos Provedores,
Corregedores e Ouvidores das Comarcas; os quaes a
fa,ráõ pubJicar em ~odos os Lugares de suas Comar
cas e Ouvidorias • e registar nos livros das Camaras
deltas, p'ara que a todos seja notorio o que por ella
mando; a qual me praz que valha) tenha força e vi.
gor, cemo se fosse, Carta fei ta em meu nome, e por
mim assignada • sem embargo da Ordenação em con...
traria; e esta se Fegistará tambem no· livro dG) Des~

embargo do Paço. e nos das Casas da Supplicação
e do Porto, em. que se registão semelhantes Provisões.

,Antonio de Motaes· a fez em Lisboa a. J 8 de JU.nh<;l.
de 1605. João ~a Costa. a fez escrever. REI.

Liv. :lo das Leis da Torre do Tombo .foi. so,
Liv. 7' da Supplic~çâo 1'01, 94. vere,
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Ord. Liv. 3. Tit. 6. ao princ.

53

,Alvará I em fJu~ se delel'míno/t que os Privilegiados dos
Pauis e Leúrias l1ã(J gozassem do privilegio J1as ((lU

sas criminMs.

Eu EIRei faço saoer aos que este Alvará virem I .1605
que eu sou informado I que por callsa dos privilegias)
de que usao os Valladores e Lavradores das Lezirias ,
não são castigados os delicros ) como cumpre a bem
da Justiça. de que nasce commetterem-se sem temor,
nem rti'ceio algum" e os culpados em mortes I e ou.,
tios casos graves andarem diante dos Corregedores
das Comarcas do Reino e maIs Julgadores. sem os
prenderem; e que muitos Fidalgos e outras pessoas
nobres tomão os ditos pri vilegios, para trazerem seus
'colltendores de' muito longe I e se evadirem dos de
Jictos: e porque convem muito ao seF iço de Deos
e meu. e beneficio de meus Va sallos prover nest<:l
negocio de maneira. que a Justiça fique sa1isféita ;
e de_darar os casos, em que os ditos Valladores e La
vradores teráõ por Juizes.os Almoxarifes. e Provedor
das ValIas; e os mais casos, em que as Justiças Ordi-
narias hão de conhecer. sem poderem ti dinar, nem
avocar·:· Hei por bem, que em todos os casos. qu~

tocarem á Lavoura. VaLIas e Direitos Reaes sómente,
.sejão seus Juizes os Alrnoxarifes. e Provedór das Val-
las, na (árma de seu Regimento.; e em todos os mais
casos cnmes, e civeis conheceráô as Ju ,tiças Ordi
narias. sem terem nenhum privilegio de foro, e em
lodos os casos, em que.tlverem privilegio. para lhes
não tómarem casas de moraria. nem mamin:lentos.
nem irem com presos e outros semelhantes I se lhes
guardará inteirame:lte J e scráõ Juizes Conservadores
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delIe o Provedor das. Vallas e Almoxarifes na sua
Comarca e limite; e nos casos, em que as Justiças Ora
dinarias conhecerem, e· em que se lhes tira o privi
legio do foro, como acima he dito. não appellará6 ,
nem aggravaráõ delles para os ditos Almoxarifes,
nem Provedor, nem elles poderá?, avocar as taes cau·
sas a seu Juizo; mas viráõ direitamente os ditos aggra
vos e appellaç6es á Relação aos Juizes. a que perten.
cer. E assi hei por bem, que se não guarde aos di.
tos Valladores e Lavradores nenhum privilegio, posto
que lhes seja dado e assignado pelo Provedor. salve
quando justificarem como actualmenre são Lavrado.
res e Valladores dos do numero> e vivem nos Luga
res • em que o Regimento declara que hão de viver.
e que lhes he concedido na [órma do mesmo Regi
mento > e que trabalhão por si • e suas proprias pes
soas nas ditas Lezirias e Vallas. E mando a todos os
meus Desembargadores e Corregedores. Ouvidores
e Juizes, e mais Justiças. Officiaes e pessoas. a que
pertencer. que assi o ..cumprão e guardem, e fação
em todo cumprir e guardar·; e este Alvará se regiita
rá nos Livros do Desembargo do Paço. e das Casas
da Supplicação e Porto. aonde semelhantes se costu..
mão registar; e quero que valha, tenha força e vi...
gor. como se fosse Carta começada em meu nome.
por mim assignada, e s llada com o meu SeBo pena .
dente. sem embargo da Ordenação do L. 2. cril. 40.
em contrario. Pedro de Seixas a fez em Lisboa a 13
de Julho de 1.6°5. REI.

Liv. 2. da Torre do Tombo foI. u5...er'~
Liv. 7- da Supplicação foI, 103. veu,
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Ord. Liv. 2. Tit. SI. ~ Rubr.

Ã/vt1rd ) em que se determinou) que os Contratadores e
Rendeiros das relldas ReaeJ) l1áô fa<.ntdo os provimen
tos, e pagamentos para as Armadas e Fronteiras ao
tempo declarado em seus COfJtra/os ) sejão logo executa
dos e rellJQvidos.

Eu EIRei faço saber aos ql)e este Alvará vir~m J

que eu sou informado do muiro damf)o, que minh~

, 7.enda recebe em os Contratadores, Rendeiro~) e
Assentistas não pagarem "ella con forfJle as obriga
ções de seus contratos) nem os ContraFadores) e As..
s.entistas cumprjrem com as obrigações e provimel~

t,os ) a que por elles se obrigão ). COOl a pontualidade J

que he razão i e para remedio disto: Hei por bem) e
mando, gl,le ,todos) e quaesquer Contratadores e Reno.
deiros de minhas rendas) e de provimentos de Arma
das e Fronteiras, sejão obrigados à pagar, e prover
pontualmente aos tempos declarados em seus contra
tos, o que conforme a. eJles deverem; e Que não o
fazendo. se proceda contra eIles e sellS fiadores bre.
VC, summari~ e exeeutiyamente; ~ que quaesquer
Rendeiros) ou Contratadores) quando chegar ° seguJl.
do pagam(!nto de seus c.ontratos J sejão obrigados a
trloS(Jar como tem pag.o o primeit:o pagamento; e
q le não o fazendo) lhes possa logo ser tirada a ren.
da, e removida a seu risco; e se possa pôr em pre.
gão , .e arrendi}r a outras pes.soas, sem que par.a isso
seja necessario fazer-se com eHes outra diligencia J

sem lhes serem admittidos. embargos alguns: e tlldo
o que nas ditas rendas e contratos houver de quebras
nos arrendamentos) que del1as se fizerem J se arreca.
dará pelos Rendeiros e Contratador~s) .a que se rc-

1605
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moverem pela dita causa de não pãgat'em t e por seus
Fjadore~ : e esta mesma ordem se terá nos mais pa.
gamentos ao diante t removendo-se. lhes • e tirando.se.
lhes a renda. não mostrando) quando chegar qual ..
quer quartel. ou pagamento, que rem pago os ante
cedentes. E isto se executará) sem ser necessaria ou
tra diligencia) ordem) nem figura de Juizo mais»
que em consta ndo que não tem pago. Pelo que man
do aos Vedares de minha Fazenda» e mai Ministros
e Officiaes della tenhão mui particular cuidado de
cumprir, e dar á execução inviola-velmente (sem ex
cepção de pessoas, nem de casos) o conteúdo nesta
minha Lei; que valerá) posto que seu effeito haja d
dur<lr mlis de um anno ) sem embargo da Ordeo_....
ção) que o contrario dispoem; e se apregoará em
minha Chancellaria mór do Reino; e se registará nos
Livros deli a ) e em todas as mais partes necessarias i

para que venha á noticia de todos. Gaspar de Abreu
de Freitas a fez em Valhadolid a 22 de Dezembro
de 16°5' O S~cretariQ Luiz. de Figueiredo a fez. escre
ver. REI.

Liv. 2. das Leis da Torre do Tombo foI. 120.

Ord. Liv. I. Tit. 49, á Rubr.

Alvará) ém que se determinou) 'l"e cada Ministro residisse
no seu Bairro) tornando casas dt aposentadoria) (linda
que os donos 'Vivessem nd/as.

Eu E1Rei fc1ÇO sabe; ao'S que este Alvará virem t

que eu tenho ordenado) que esta Cidade de Lisboa)
e seus Arrabaldes se repartão em dez Bairros) e que
em cada um deIles resida (I) ) e viva um dos dez

(,) V. Alv. de 25. de Dezembro de 1608. e Decret. do 10. do
Maio de 1702.
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Julgadores.do crime t que na dita Cidade ha t c~m os
quatro t qlfe de novo houve por bem crear t e Ju~t~.

mente com elles • o mais perto que ser puder. vlvao
os Meirinhos. Alcaides, Escrivães d'ame elles ,e ho
·mens t que os acompanhão, para que vivendo assi
juntos os Ministros necessarios, possno acudir com
mais facilidade de dia e de noite aos arnlidos J des
'ordens ·e insulros. sem esperarem uns pelos outrOS,
vivendo -em .Bairros differemes; e para isro haver
effciro J e se conseguir o fruro da dita repartição de
Bairros': Hei por bem J que tbfuando-.se por ordem
·do meu Vice.. Rei informação das casas, que em cada
"Um ·dos Bairros forem mais convenientes para os di
[Os julgadores e mais Officiaes.~ essas fiquem ~ffectas

aos ditos cargos e ministerios., panl ·nunca se aluga
1"erp a outras pessoas. nem servirem a outros usos.
pagando..se aos donos 'O.que atégora se 'lhes (:'agava
-mais orclimuiamente. sem nisto haver mqjs atteração
·de aluguel J nem preço ;' e por qu-anro pelos dit-os re
'speitos t e para beneficio commum da Cidade, e boa
administração da justiça convem serem as <:liras ca
sas certas, e não se m\)darem ·delI.as 'os diros Julga
dores e Ministros t não 'poderáõ os donos J ou aluga
-dores ·em tempo algum pedilas para viverem nellas-,
visto Gomo pela informação J que se tomou) todos ao
presente alugão, nem se poderáõ alhear, senão com
este encargo. E quaesquer pessoas t de qualqueF qua
lidade que sejão t que as tiverem ora alugadas; hei
por bem. que as despejem em tempo de um mez J e
assi os mesmos donos dellas; e que .pólssado o diro
tempo., um dos Corregedores do Civel da Cidade as
fa~a despejar com effeito das pessoas e fato; para o que
~el por derog~dostodos os pl'i vilegios, de qualquer qua-

. hdade que sCJão. pano que delles seja necessario fa
zer exprcHa menção; porque para este effeito , por ser
para beFl~ficio commum t o hei, assi por bem ,para
que os ditos Julgadores e mais Officiaes passão locro

LI. Ex/r. 'Iom. I. H b
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l1as ditas casas entrar a servir seus cargos j os quaell
Julgadores seráõ obrigados, acabado o seu tempo. ali
deixanoo os ditos cargos por qualquer via, despejar
as ditas casas dentro do dito ter:mo de um mez, para
os seus SlJccessores entrarem nellas. E para que os di.
tos senhorios e alugadores não renhão razão de se
queixar dos ditos Julgadores e mais Ministros. por
lhes não fazerem pagamentos em seus tempos. mando
ao dito COircgedor. que os obrigue, e seja disso
Juiz, sem appellação nem aggravo, :ué os ditos se
nhorios e alugadores ercm de todo pagos. 'E para

-que tambem em rodo o tempo se saibão as casas,
que se tomárão para os ditos Julgadores e mais Offi
cines. e os ·preços em que andão. mando ao dito
Corregedor, que faça fazer de todas, por um Escri.
vão de seu cargo. um auto com declaração cio senho
rio ou alug,ldor, do lug'1t:" em que estãô. c do preço,
por que se alugão, com as mais confrontações, que pa
recerem necessarias, o qual auto se guardará na Mesa
dos meus Desembargadores do Paço, e o trasiado na
Casa da Supplicação. E e;s!e Alvará se registará n9S
livros dell3s. para sempre se saber. que o houve em
rodo assim por bem .. e se cumprir inteiramente; e
quero que valha, e tenha fi rça e vigor. como se fosse
Carta começada em meu nome, por mim assignada
e scllad.é\ Com o meu Sello pendente t sem embargo
da Ordenação Liv. 2. cril. 40. em contrario. Pel'o
de Seixas o fez em Lisboa a 30 de Dezembro de
1605. REI.

Liv. 7, da Sup,Jlicação foi. 109'
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Ord. Liv. I. Tit. 51. ~. 5,

59

Alvará, cm que se reso/vêráo as duvidas. que se movê
ráo sobre a jurisdicção do COlJselho da lIldia) e l\1esa
da Conscimcitl.

-
E~ ElRei» como Governador- e perpetuo Admi.- 1606
nistrador da Ordem e Milicia de N. Senhor JESUS

CHRISTO» faço saber aos que este meu Alvar,! vi.
rem. que tendo- e movidas a~umas duvidJS da ju.
risdicção entre o Conselho da India e partes Ultrama
rinas» e o Tribunal da Mesa Consciencia e Ordens.
para que da lui em.diante cessem. e cada um saiba
o que lhe pertence: Hei por bem de as determi-ntlr
na fórma seguinte : ~e a dita Mesa da Consciencia
corra com a Provisão dos Officios das fazendas dos
defulltos e ausentes. e da Redempção dos Captivos ,
e arrecadação dellas, assi do Reino. como das Pro
víncias e Lugares do Ultramar. assi e da maneira»
que atégora se fez» sem nisso haver novidade» nem
alteração alguma; e da mesma maneira correrá com o
despacho dos negocíos e causas. que tocarem á jurisdic.
ção judicial e contenciosa entre quaesquer partes; a
qual por ser concedida aos Senhores Reis deste Reino,
meus predecessores» como Governadores e perpetuas
Administradores dns Ordens Militares» por Bulias
A postolicas dç>s Santos Padres (sem as quaes se não
podia exercitar) » ~ por virtude dellas se Eommeteo
á dita Mesa, se não póde nisto alterar cousa algu-
ma sem concessão de. nova graça; porem tudo o mais,
que toca á nomeação dos Bispados, provisão de quaes.
quer Beneficias e ameias, e outras materias de ao_e:-
vemo e Estado» tocantes ás ditas partes do Ultra~ar»

que por qualquer via me pertencem J como Governa.
H~
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dor e Administrador da Ordem e Cavallaria de Chri.
sto: Hei por bem, e mando, que corra, e se despa
che no Conselho da lndia, na fórma de seu Regi
menta; e que no despacho de todas as ditas materias,
que d'antes cordão pela Mesa da Cons_cienci~ , como
tambem nas da Justiça, que se despll.chaváo. pelos
Delsembargador<r do Paço, possa o dito Conselho da
1I1dia (demro dos limites da jorisdicção, que pelo dito
Regimento lhe tenho concedido) usar dos Regimen
tos, usos e Estilos, que usa a Mesa da Consciencia ,
e Desembargo do Paço, naquelles casCJs e negocias..,
em qlle concorrer a mesma razão, e se puderem ap
plicar. E mando que os Alvarás, Cartas, Provisees
e Patentes, que das materias a-eima ditas se despacha
rem pelo dito Conselho da lndia, se félÇão pelo Se
cretario delle, a que tocar, como se fa'lião d 'antes
pelos Escrivães da Camara da Mesa da Consciencia ,
e Desembargo do Paço I e passem- pelas Chancellarias,
a que tocarem j no que os Chancclleres teráó muita

,. advertencia, para não passarem cousa alguma, que
for despachada) contra a fórma deste Alvará e Re
gimento do dito Conselho da lndia; porque tudo o

. ,que em contrario se fizer, hei por nullo, e de nenhum
vigor. Notifico-o assi ao meu Chanceller mór do
Reino, c Chanceller das Ordens Militares , Preside~
res e Conselheiros dos ditos' Conselhos da fndi~. ,_ e
Mesa da Consci.encia , e a "todos os Vice-Reis, Go",
vernadores e Capitães., Ouvidores e Justiças das di
tas panes Ultramarinas, e aos mais .,a- que o conheci
mento desre pertencer; e lhes mando, que assi o cum
prão, e fação inteiramente cumprir e guardar) como
se nelle contem j o qual quero que valha, como se
fosse Carta feita ·em meu nome, sem embargo da Or
denação do Liv. 2. cril, ,!-o. ) que manda, ~,!e as cou
..sas, cujo ef!eilo houver de darar mais de um anno, paSSel1J
por CarIas, e passando por Alvarás, não valhão I' e este
se registará na Chancellaria, e se incorporará no Re..
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gimento do dito Conselho da India. Simão Freire·o
fez em Valhadolid a 2 de Janeiro de 1606. E eu o Se.
cretario João BrandãQ Soares o fiz escrever. REI.

Liv. 2. das Leis da Torre do Tombo 101. 120. verso

Oro. Liv. 2. Tit. 12. á Rubr.

Alvará I em que se detel'minou I que as pt'SJoas I que forem
providas" em tenfas das Ordens, M largm'áõ, sel1do pro
vidos em Commmdas. ainda que assi não 'uá declarado
110S Padrões.

Eu EIRei I como Governador e perpetuo Admi.
nistrador que sou das Tres Ordens Militares de Nosso
Senhor JESUSCI:lIUSTO I San-Tiago, e São Bento de
Aviz, faço saber aos que esta minha Lei declaratoria
virem, que, considerando eu o muito que minhas ren

.das Reaes da Coroa de Porwgal estão carrcgada.g de
Tenças, assi por mercês I que por mim estão feitas a
diversas pessoas em vida dellr.s) como pelos Reis
meus antece sores do dito Reino I a uns com clausula
de as largarem I quanda forem providos de Commen
das e outras cousas, que vagão, para eu prover em
pessoas benemeritas, e outras estarem dadas sem a
dita clausula; e como a principal cousa, com que
.nünha. Fa'lenda se póde ir descarregando destas Ten
ças, he o provimento das ditas Commendas I fazen-
do-o com obrigação ·de largarem as ditas Tenças, e
nesta fórrna não poder ser nas ditas Commenda< ~m

a,s Tenças I que estão dadas sem a dita clausula I ~ lr
que seria simonia; para remedia disto: Hei por
bem. e mando, que todas as Tenças , de que daqui
e~ diante .fizer mercês a quaesquer pessoas) inda que
seja sem Ir expressada a dita clausula de as larga-

1606
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rem, sendo eu servido de as provér de Commendas ;
ou outras cousas que vagão, para prover em pessoas
benemeritas t nos Padrões das ditas Tenças se entenda
que vai neiles posta, e que lhas poderei tirar, dando.
lhes Commendas equivalentes nas dicas Ordens, e que
essa se entenda ser sempre min'ha renção e vanrade.
posto que não yá expressamenre declarada nos ditos
Padrões. Pelo que mando, que estél minha Lei se
cumpra e guarde effecri'lamenre, sem embargo de
quaesquer O~Hras Leis , Ordenações, Regimentos, ou
Provisões, que em contrario haja, porque rodas, e
cada uma por 'si, hei por esta por dcwgadas. E man
do que nen~urna tenha fnrça J nem vjgor , posto que
delJ<ts se não faça 3Llui expressa menção e derogação;
e que esta valha, posto que seu effeito haja de durar
mais de um armo J sem e,nbargo da Ordenaç50. que
o contrario dispoem; e se publicará em minha Chan.
cel!.lr'a mór do Reino. e se regi tará nos Livros della,
e de minha Fazenda. e nas mais partes necessarias,
para que venha á noticia de todos. Gaspar de Abreu
de Freitas o fez em Valhadolid a 5 de Janeiro de 1606.
O Secretario Luiz de Figueiredo o fez escrever. REI.

Liv. 2. dali Le.is da Torre do Tombo foI. 121. nu.

Ord. Liv. 5. Tit. 69' á Rubr.

Alvará J em que se accrescf.ntaráo as penas çontra os Ciga
nos J que forem achildos neste Reino.

1606 U EIRei faço saber aos que este Alvará virem.
que ell sou informado. que a Lei, que fiz so~re os
Ciganos, declarada na Ordenação do Liv. 5. 'fito 69'
iiI principio J se não cumpre, e contra a fórma della os
Corregedores do Crime desta Cidade de Lisboa J e
outros Julgadores lhes passão Carra de viúnhança , e
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os favorecem por outros modos, que não convem; e
porque tambem cive informação, que as Ordenações,
que tratão dos diws Ciganos. se não gllardão tão in
teiramente. nem as penas, que nellas se declarao, são
bastantes para elles se sahirem fóra do Reino, ames
conrinuão em roubos e damnos, que fazem a mellS
Vassallos. com geral e candalo , sendo tuJu em gran
<ie prejuízo seu .e damno do Reino j qtltrendo ni~so

prover: Hei por bem. que tojos os unos Julgadores
tenhão grande vigilancia em cumprir imcirameme a
dita Ordenação do Liv. 5-) e não pas~em as dicas
Cartas de vizinbança, nem usem de outros modos;
e fazendo o contrario. se lhes dará em culpa. e eu
mandarei perguntar por isso nas residenciils. E assi
hei por bem) que, posto que pelas ditas Ordenações
se não dê aos dicos Ciganos mais pcna) que açoutes
pela pri meira vez, que forem achados, sej50 degrada
dos) álem da dita pena, tres annos para galés;. e pela
llegunda vez sejão outra vez açolltados) e incorrão nas
mais penas das ditas Ordenações, e no dito degredo de
galés em dobro j e pela terceira vez serão açoutados •
e incorreráõ mais nas ditas penas, e em dez annos
para galés; e em todas estas penas os Foderão con
rlemnar os Corregedores e Ouviciores cias Comarcas.
e os Ouvidores das Terra~ dos Donatarios, cm qlle
elles não entrão por via de Correição; e as JU:iciças
lhes darão termo conveniente) que não pas 'ará de um
mez para que saião do Reino; e passado (1 dito termo,
tomando a entrar no Reino, se fará nelles execução
pelas ditas penas na fórma de te Alvará. E por quanto
.a dita execução hl': de grande importancia para bem
e quietação de meus Vassallos e do R ino I mando
~os ditos Julgadores e Justiças) que assi o cumprao
~ f:lção em todo cumprir j e ao Chanceller mór. que
,o publique na Chancellaria; e para vir á noticia de
,todos. envie logo Cartas. com o tra~lado delte • sob
meu 5e110 e seu Ilignal. aos Corregedores e Ou n.



1606

L E I S

dare. das Comarcas; e assi aos Ouvidores das Terras.
em que os diws Corregedores não entrarem por via de
Correição. aos quaes mando que logo o publiquem
nas cabeças das Correiçães ; e este AIvará será regista.
do nos livros da Mesa do De~embargo do Paço I e das
Casas da Supplicação e do Porra; e quero que valha.
e tenha força e vigor) como se fosse Cana começada
em meu nome I por mim assignada e selIada com
o meu SeBo pendeme, sem embargo da Ordenação
do Liv. 2. crit. 40, em contrario. Pedro de Seixa.s o
fez em Lisboa a 7 de Janeiro de 1606. REI.

Liv. 2. das Leis da Torre do Tombo foI. 123.
Lil", 7' da Supplicação foi. 110.

"Ord. Liv.• 5, Tit. 13· §, 3.

Alvará. em que se declaráo as penas I que incorrem os que·
.commettel'em o peccado de mo/licie.

DOM Filippe I etc. Faço saber aos que esta Lei vi
rem. que EI Rei meu Senhor e Pai I que santa Gloria
haja. fez na Villa de Madrid a 17 dias do mez de
Janeiro do anno de 1597 uma Lei I em que houve
por bem declarar que a Lei) que o Senhor Rei Dom
Sebastião J meu Primo, que Ocos tem I fez nesta Ci.
dade de ~isboa a 9 de Março de 7' sobre a prova e
procedimento contra os culpados no peccado de so
domia I havia tambem lugar, e se devia entender nos
culpados no de mol1icie. que umas pessoas commet
tem com outras do mesmo sexo. E por quanto ora.
sou informãdo I que póde haver duvida I se pelas pa
lavras da Lei I que EIRei meu Senhor e Pai fez J se
castigavão todos os modos) por que por informação se
tem sabido, que o peccado de mollicie se commette
(posto que nunca foi sua tenção ficarem sem castigo) J
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e que convem alterar:-se a pena deste peccado en: tal
fÓrma., ,~ue{por"ellase enrenda'a gravez..a ,~~bomlOa

çâQ delle, e·os que.o commeuerem se c21srrguem com
o rigor ,. que o caso merece; com parecer dos Cio meu
Conselho., e;deõpe.ssoas de,Lerras e consciencia, .álem
do que pela dita Lei, gue ,es[;Í na Nova Recopilaç~o

c1as'0rdenélções no Liv. 5, _'Dt. J3. §. 3" está declara
,do: Hei por bem" ,e Immdo que rodas .as~pessoas, de
'j}ualquer qualidade e condição que for@.m" que por
si, ou outra:pessoa do mesmo, QU diffaence sex~.. ·Oll

por qualquer outro modo .commeuerem o .peceado de
mollieie.• sejão presas,.e pela primeira ye'l, 'sendo
pdks.j eQm baraço e pregão .sej.ão publicamente açou
tados , e degradados sere annos par.aas galés; e sendo
de maior qualid.ade,.em que não c-aiba pena .vil, com'.
pregão em audiencia scjão degradados .Ror sete a~mos

par.a ..o Reino de Angóla sem remissão: e sendo se:.
gunda .vez .comprehendidos flor .prova legitima no
mesmo .pee.eado, se lhes poderá accrescentar a dita
.pena até morte .nat,LlraI inclusive, segundo·o modo
.da reiocidencia e perseverança. ·Gom .que·()..commet_
-terem: e sendo p~ssoa. que te.nha algum -Faro .em mi
nha Casa, será riscado do livro..dos Mor'ldores. del1a.,
para nunca.mais ..p ter; e pefderá a nobre,za , que pela
qualidade cle sua pessoa... ou ..do.dito Foro tiNer; po_
rem nO.caso , por que algum fOt" condemnado.á mone
por senrençllpor alguma de minhas Relações, se não
f.ará exe.clJção por ella, sem primeiro.o Juiz,,;, que for
do feiro. me-.enviar a copia da senten~.a ,com o pare
ceI' do Regedor., sendo' da C.asa da Supplieação, ou
do Governador, sendo da Casa do pgrto .. para com
a informa.ção ,e .circumstancias do caso mandar o que
houver por serviço de Deos e m€u. E nesta pena in..
correráõ assi os que da pubLica.ção desta iLei em di~
ante .commetterem o dito peceado de mollicie, como
aquelles, que depois da publieaçãq da dita Lei. que
.f~~ EIRei D. -Sebastião. s.,e provar que .. o cornJ11eúe-

J,..L,. E~'r .. croTO. J.' 1
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tão) não sendo já por elle accusados, na fó'rma das
Provisões, que sobre isso passei. E mando aos Corre
gedores do Crime de minha. Cone e da Relação do,
Porto, e aos desta Cidade de Lisboa. e Juizes do
Crime della. e aos mais Corregedores e Ol1-vidor~s

d~ Comarcas destes Reinos e Senhorios; e ,1OS das
Tcnras.dts DODa.tarios. em q~e os Corregedores não
e-ntião por Correição·; e aos Juizes das..Cidades e Vil:.·
las delles. qu.e vinc,io á. sua,noticia que aiguma pes_

- soa co~metreo o pecc::ado de sodomia ,_ ou de mollí
cic', f..'lção·disso auto, e tirem logo devassas; sem ern
ba-rgg que pelas l1eis· e Ordenações- arégora não sejão
CllsoS d:e devassa, e eom diligencia prenderáõ os cul.
pados, e proceckráõ colUra e11es na· fórma da dica Or
denação do Li-u. 5, 'Iii. 13, E alõsi mando ao· Rege.
dor da Casa da.SuppI4<:ação·, e ao Governador da- Ca.
sa do P-or-to. e ao~ Desembargadores das ditas Casas,
e aos dito,'> Cor-regedores do Crime. da··Cone ,.,e da Re.·
tavão ·do Porto e d~sta Cida-de. e aos mais 'Correg~

dores-. -Ouvidores. Jui'les e Justiças._ Offkiaes e pes
soas de meus· Reinos, qve cumprão e guardem, e
-fução inteir-amente cumprir e guaFdar esta· Lei. como
nella se contem; e ao Cbancerler mór que a· publi.
que na Chancellaria·, e a f.'lça tambem publicar nos
Lugares publicas, em que tenho mandado. que se
publiquem todas as Leis, e envie logo Cartas com o·
traslado della , sob meu SeIlo e seu signal. aos Corre
gedares e Ouvidores das Comarcas·, ..e aos·Ouvidores·
das Terras, em que os;diros Corregedores não .. ennão·
por .via de Correição: aos quaes·mando·, que a publi.
quem logo ·n0S· Lugares , em que estiverem, e a fação
publicaF em-·todos os·mais de suas Comarcas e Ouvi.
darias. pa-ra que a rodos seja'nororia,;.e esta se re..
gistaní· no livro da,Casa do despacho dos meus Des.
embargadores do Paço 1. e nes das Relações· das Ca-
sas. da Supp~ic~ção e do Pert?, em 9u~ semelhantes
.I.;elS se-··reglstao. Dãdó.tn~ Cidade -de .Lisboa::a 11_da-

j
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'Outúbro. iJoão da Costa a fez. anno de ..606'. REi.
Liv, 2. das Leis (la Torre do Tombo fo1"13[.
Liv. 7' ela SuppUeaçio 101. 101. verso

IOrd. ·Uv.. S. Tit. :2. §. L. ..
fi/vará, tm que -:1e deterl!tinou., que se "ão pUil7!.SIt far;:.er.

condcmnaçá9 de degudo .p-ara :galés .por mertOS de dous
a1mo.f..

DOM Fllippe., çor graça .de Deos :Rei de -Portugal '1 Mí~
,e<tios Algalives,.d'aquem.• e d'alem mar, .em Africa Se..
nhor .de Guiné. e da·Conquista., Navegação. Com
,mercio da Ethiopia .. Arabia" Persia , ,e da India., etc.
:Faço sab6l' aos que esta Lei .virem,J que -sendo :infor•
.mado.. que (pelos Julgadore·s deste Reina se .conde.
""não ,muttos delinqueme-s em degFed~ .para as -galés:,
.por tempo de :seis mezes sómenfe.; .e ,porgue .G1f faze-
Jfem ,estas condemnaçõc.s por .tão .pouoo :tempo" se se.
~gue ~rande pr-ejuizo a me·u -serviço .• pelo d,ito:temp(i)
:não bastíl'r para .os degr.adados saberem a ~inguélgem

.e,esülo das galés j e aisi não ficão sendo de .nenhum
pro\\cito pa'ra .poderem servir neIlas" ant:es he .grande
.confusão .e embaraço., par.a cotn a diligencia necessa_
,ria s.e at:udir as maneio e -s:erVliço .das diras galés;
.quer.endo eu .misro proVier: hei por bem, e -manda que
.daqui em .dian~e .nenhum Julgador .eondem~le, nem
po.ssa .cCilnmOOlnar para as galés .flenhum ,del'i.l~guente•
,çuJa,s culpas não merecerem pelo menos dous annos
de degredo :para ellas; e qu.e aos qu.e por suas culpas
:não mereçe:rem -esta pena ·de clous annos de degredeJ
para ga,lés ~ ~e dê ,outra conforme aos cas_os eClllpas.
Aue commetterem .. e em que delinquirem e forem
.c,ulp.ado$.. E mando aos Corregedores do Crime de

1 2



minha CQrte, e da- Rcla'Çá9'do Portõ'·, .. f! aos desta ·Ci.
dade de Lisboa·, e aos-Juizes do Crime della, e· aos
mais Corregedores e Ouvidores das Comarcas, e aos das
Tenas dós Donatarios, em que os ditos Corregedores
não ,enrrão por Correição. e aos Juizes das Cidades,
Villas. e Lugares de meus Reinos e Senhorios, a
quem, o conhecime-mo digt~ perrencer ,que na fórrna
declàrada nesta Lei procedão nas condemnaçãe:; dós
culpados';•. que .hou>lerem. de senrencear para galés,
dé maneira que não condemnem para ellas em I me_
nos degredo. que dous annos, como dito he. E assi
mando ao Regedor da Casa da Supplicação,.e ao Go
vernador da Gasa do P~rt() t. e' aos Desembargadores.
das ditas Casas t e em especial aos ditos' Córregedores
e~ Ouvidores'do-,Crime della:;. e- aos mais Corregedo..
res t Ou vi d'Mes-" Juizes, Justiças " Officiaes e:peseoas
de meus"Reinos " que cu.mprão e fa.ção inteiramente
cumprir, ei'guardar-esta--Lei t como nella se contem;,
e aa ChanceHer mór t que a- faça publicar na Chan...
cellaria ,- e envie logo Cartas com o tra-slado della
impresso, sob m~u Sello e- seu signal t aos' diwll
Corregedor~ ,e'Ol1'Vidores das Comar€as, e aos Ou~

vidores das Terras, em que os Corregedores não en~

trão por Correição , para -que a pubtiquem nos Luga.
res, em -que estiverem, e fação publicar em wd'os oS'
mais Lugares 'de suas Comarcas, e Ouvidorias,. para
que a todos seja notorio; e esta se' regisr-ar-á no livra
da Casa ~o Desp>acho do Desembargo do Paço. e nos
das Relações das· Casas da. Suppl.jcação e do Porro;,
em que se regisFão seme1hantes .. Leis. Dada na' Cid<t:.
de de Lisboa .a 4 de' De·zembl"o. Antonio, de Moraes a
fez anno de J 606.'-João da Costa, Q- f<!z ·escrev-er., REI.

Lív. i. da Torre"do Tombo 1'01. 1311. verso
Li\'. 7; da Suj'plícaC;ii'o 1'01. 12o."vem



EXTR.A\1AGAN TEr.

Alvará-, fm que se delerrJ1üiotl que a'pessoa ,'lr/c ccnst
guisJe jiLbllnJetllO com papeis fal.ros, fisse preso, efi-
zesse LivranJffJlo -da (adêa) sem se lhe cwceder Carta
de Seg«r'o_'

E ·,
U EIRei. f~ço saber-a<5s' que este Alvãrá vitirrt;, 1-606

que. havendo respeito á grGveza d~ delicto , que al..:
gumas pessoas Gommettêrão , ir'atando de eu os filhar
e romarem fóros, que lhes não eTão devidos. com
cerriocles falsas e illicites' meios, muito cOHtra- meú
serviçfÀ,. de que tem resultaqo grande éscan-dalóo;-c
pa·ra se evitarem semelhantes easos·,· ser hece'ss'arid
usar· se com os culpados BeBe de r~g()r e castigo'.
que as dit~s culpas merecem: 'Hei por' bem, e me
praz." que· ás ditas pessoas se. nã€) passem Cartás de
Seguro, para com ellas se haverem de:! livrar· da·tlka
culpa; e em caso que s€j'a passada alguma) omios!
hei por bel,rI , que se não cumpra, nem guarde, antes
sejão os delinquentes , que a tiverem, presos. estando
pelo dito caso pronunciados á. prisão t sem cn'lbargã
de quaesqtler Leis, Ordenações e Regimentos, qué
sobre isso sejão feitos; jJf)r quanto- neste caso os hei:
por derogados, vista a qualidade delle; e mando ás
Justiças e pessoas, a que o conhecimento disto per:.
tetTCer, não' passem y' nem consimão passar as taes
CaI1tas- d~ Seguro ás ditas pessoas t nem lh~s-tumprã()

as que pa·ssadas forem, como dit0 he' ; -o qóe- u,ns e
outros cumpril áõ tão inteiramente ,.,cerno neste meu
Alvará. se contem. Luiz Rodrio-oe's o fez em Lisboa

b

a 9 de Dezembro de 1606. Eu Pero Sanches Fari~·
nha o fiz. escrever. REI.

Li" 7.·da Supplica~ão .fol~ J 00. verso

/
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Ord,. Liv. I. Tit. 69.•_6 Rub.r.

A.1.'lJa~á. em qru .se 4.t.JerminQu t, que tm aimu d~ .residm.
. tia 1tãO bou7Jes.u perdio.

,1607 Eu EIJ.{ei faço s~l:>~r aos ql,e este ALvará virertl,
, que eu hei por bem t ,e (IlílOQO,J que no Dcs.embargo

do Paço t nem em outro algum Tribunal se n'"odes.
,p:tQhe~. nem t()JI)em 'petições de p,çrdão' de culpaj
·dç.~rç§i§iet1çi!ls. 0\,1 de OffiGio de 'Vice- Reis.t Gover.
,adore.ll .. Ç)lpitães • o~ de q~aesqller outros Qf,ficiaes
ge gp~r-ra. JlJstiça ,e FM.t:nda das partes .!Jltramari.
'~'lSI~·Ç 9lJé Pilvendo alguns ca$OS ,pa.rriCli1ares t em que
§O~CQrrã0 taes Áilzões t que seja necessario tratar delte~t

~e Ill.e çQo.s!J.:l~r~i\COl!i o parec..e.r €la pe$$oa aLI pessoas,
.gqe-estjye.ren;t 0.0 goveqlo deste Reino de Portugal,
~ara m~nd;.u sobre ·isSQ o ~ue ma,is houver por Pleu
~fvi.Ç9.: r: Qutros,i ~~\ldo t que gualquer Alvará ou
f~fP~O .J' ,<;lu~ em cQliltrario àesla Orde.m se passar)
~~jiJI ljlut\p (: ,à,e nenbu~ vigor; posto que por mim
~ja ,assigl1ilQQ. E ~s[e A1vilrá se regist;u.á .na Casa da
§upp'lici\çáQ" t: J;1~ pa Relaç~o do P.;>r.to t ao:;)dc se
€~tup;1~.o r~g~st~r~elJ)eI'hante.s Alvar?s t para el1il wdo
~ t~l1Jgo s~ ~a'ber, _CONilO ass·i 1,0 houve -por ee~ e
.pJ~U ,eryj~oj é vaÍel"<Í como Carta, posto que o (lffei..º d~lç haj~ ~e durar rl1~jll ,~e um aono; e que não
'pfisse (Bela, C~aQcell~Hla t sem lernb~r?;o da Orcl€l-lação
,,~ con~r~rio. A.nc0oio Martw de Medeiros o fez em
J.,.i~boa ~ .13 de Janeiro de 1607' E C,l,1 p.ero S~O~
§hes Farinha o fiz escre~e.r, REI.

'fi" 7' da $u'p.plica~ã" Iol. ;395,-
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'Old. Liv. I. Tit. 94. á Rubr•

.Alvorá, em que se determinou'; qlle as péssfJI1!, qú(~liif;d
mil Qfioos pllb/irOS • se-cosaSSfm d{~tr~ de ~'!! ffn~à)~
( se lhes llão (onredesse prorogafEio d~ tnnpo... J(~f t1h")
óárgo d1 que disp"Ce' o §. '4'2. do Regf11lfntb dorDF 11P
6argadores do p(/ço.

Eu El,Rei f;lço saber aos' que este Alvarã,'v'iffJtn ' 1607
que álem do que pelá Ordenaç50 do tiv., I. qfí.~ 9'4v
está provido e ordenado. para- qi.le' os Ministrós • J'éf
Officiaes de Justiça destes Reines e Senhorios::àC
Portugal nao possao servir seus OfAdos. sem sêÍ"é~

casados, mais que llm anno.' dentro do qual Icasa't~6;

por I quanto importa a meu sel"viço.! e b'em 'daf(Just1'ç~

haverem-Ro de ser: fIei' por bem ,_ e' niânÔo l q\i~
posto que pelo Regimento dos meus-Desembal'gade
re-s do Paço s~ possa conceder mais um' anno, álcm
do que pela dita Ordenação se €oncedt' aos. ditó's 0M;,.
Giaes. para poderem servir,' seus C3Hicios . e,h\ ::sérér1l'
ca~oos. se' lhes não p,essa cbneed'er'lll~í:s teffilfoJ ál
(!um. que o dito anno da Or-defUlção'. sem embarga
do dito Regimenlo , o qual ne$la -paire-hei. poi! d~
regado; e mando" que se não Use delle. nem os dl-
16s pesel1'1bargadores do Paço concedão mais',as ditas'
lttenc;as aos ditos Officiacs de Justiça para servirem
solteiros; e assl me pr-az v que daqui em diante não.. '
sirvao' os cargos de Desembargadores, Corregedores.
,P\-ovedores. Ouvidores e' Juizes, letrados ,solteiros; ,
mas isto, se não entenderá n0S DesembargadOles ;,que-'
actualmente m~ estiverem' sei \'iodo', .e'que antes df' O"

começarem ~ fazer) e de'tomar pnse dos dítos rar~

gos. ,rtmhão J<l quar'enra annos de idade; e nas resi-·
dcmcias. "que S~ tomarem afJS dilos, Coi I cgfdoses .,;
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rrovedores, Ouvidores, Jui~~_ de Fóra e ~ais om.
ciaes, q-ue temob-rigação áe a dar, perguncaráõ os
'Syndicantes • que lhas tomarem, se são casados; e nos
autos das ditas residencias se fará especial menção
disso i e os que con~tar_, que o não são, n~o poderáó
tor%r a servir. e. ser providos ~os ditos Officios. sem
,p#1Pe~~o . ::as~rf'n;t~ ~ mando a'o' Regedor da Casa da
§.~p~hc~çaa •~ e ao Gpvernador .d.a Casa cio Porro , e
,~Q~ t>esembargadar~i das çlÍtas easas» e aos Correge
dores J Ouvidores, Juizes. ]l,lstiças, 0fficiaes e pessoas,
a que o conbecimento disto perrencer. que cl:lmprâo

( . ~ /1àu,rl'clem J e fação inteiramente cumprir e guardar
ç~te ~lva~~, Jco~9.neUe jle,cprn:em.; o q!Jal se regista~

~ no.livroda C.a~ .do 'ilesp.flcno do Desembargo do
PªÇQ. e oos das Relações das çlita,s Casas da Suppli.
Çí\Çã9 e,dp Porto. ~ hei por bem, q!Je valha, tenha
.for.ç,i!- ,1; ,vig9r qe l,.ei, e como se fosse (:arta feita em
mep pOIPe) epç>r mim ass,gnada ~ sem embargo da
,ºrçlenição, ,qye. o.cC:)ntla~io· (jispoem ; e da' Ordena.
çi() do ~. ~i'Jl. ,?'it. 4it' • que qiz: ff(,ue se não intenda
UI" por l1Ji"l dcy,f}gad,a Or4enação.. ou Lei alguma, se da
s,ft4s/ariçj,a d,ellp se não fizer expressa ",etlção. Seba!ltião
1?-erej(a j~'~Z çm J)sbO}.- a 2·7 de .bl'il de 1607' Jo,~9
dil Co~til ,a fez,qsq~~ert REl. .

Li 1". 2. da Torre do Tombo foI. 144. ver.s;
Liv. 7' U'll,Supplicaçã? 1'01. 129. ~er!. ...
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úrd. Li·v. 2. Tit. SI. á Rubr.

73.

:Alvl1rá em que se délerminou que os 'lbesoureiros, Re-
, d'tebedores e Almoxarifes. quando forem ar contas a

Casa dos Contos, não le·vem os livros das ar·recadafoes)
Je1Il as cabeças feitas, e contas cerradas.

Eu ElRei faço saber ai>S -que este Alvará virem, 1607
que por alguns respeítos de meu serviço, que me ~

isso movem, e ·melhor ordem, e arrecadação de m1.
'nhas rendas: Hei por bem, que os Livros das arre.
'cadações de to~os 'os meus ThesQureiros, Ex-ecuto-
res, Almoxarifes e Recebedores não vão aos meus
Contos do Reino e Casa, sem as cabeças fcitas, c
contas cerradas, conforme à meu Regimento; e os
Escrivães de suas receitas 'e despesas te,áõ :mui par
ticular cuidado de carregar em receita por dinheiro
vivo o que os 'Contratadores deverem de prazos corri..
dos, 'por razão de seus anendamentos, conforme ao
dito Regimento j e depois dos Livros das ditas arre
tadações estarem nos dilOS Contos, não paderáõ os
Escrivães, que farão da tal receita e despesa, nem
os Provedores dos' ditos Gontos, Contadores, e Escri..
'Vães de\les.,fa1Jer nos ditos livros receita, nem despe-
~a, sob pena de incorrerem em perdimerno de seu
Officio, e pagarem de sua fazenda a quantia da re-
-ceita e despesa, que assi fizerem. Pelo que mal.do
aos Vedores de minha Fazenda. que em tudo cum
pião, e fação inteiramente cumprir e guardar este
Alvará, ..:q,lle valerá como Carta. sem emeargo da
Ordenaçao -do ·Li·v. 2. cril. 40. efn contrario; o qual
se registará no -Livro dos Reaimemos de minha Fa
'Zenda. Contos do Reino e Ca~a. e de ta. Cidade, Ca_
sa da Indiª • e Armazens; e j,le trasladará no principie

LL. Ex/r. 1'0111. I. K
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dos Livros das arrecadações de todas_as ditas pessoas.
que assi servirem, Thesoureiros e Executores, AI_
moxarifes e Recebedores; e sem ir trasladado nos di.
tos Livros. se lhes não tornará5 suas contas. Diogo
de ousa o fez. em Lisboa a 10 de Setembro de 1607.
Sebastião de Abreu o fez escrever. REI.

Liv. llo das Leis da Torre do Tombo 1'01. 146.

Ord. Liv. 5. Tit. 7.3' §. I.

Alvará. em que se determinarão penas COlttra os 'Jural/os •
que fizejscm avenças com algumas pessotu, por lhes.
deixarem trazer os seus gados em lugares coimeiro.s ,. t
se fiz cma de devas~a ..

DOM Filippe. por graça ae Deos Rei de Portugal
e dos Algarves. d'aquem e d'alem mar. em Africa
Senhor de Guiné. e da Conquista. navegação._ com
mercio da Ethiopia. Arabia • Persia ve da lndia • etc•.
Faço saber aos que esta Lei virem. que as Camar.as
de algumas Cidades. Villas e Lugares do Reino· de
Portugal se me enviárão queixar. dos grandes. dámnos.
que os moradores deIle recebião em suas. fazendas I

por 'se não guardarem as posturas.• e os Jurados. não
pusarem a coimar o gado, e bestas das poderosos; e
tambem que os ditos Rendeiros do v,erde e da Chan.·
cellaria '. e de'outras rendas. que pertencião ás ditas
Camaras. se concerta vão e faz.ião avenças com os.
dOljloS dos gados, com que livremente Gom muita
devassidão comem. e destro@~ todas as novidades,
e -lh,es dão outr.as p~rdas e damnos nas bemfeirorias,
que em suas fc'lZendas tem feito. E querendo nisso
prover. com o parecer dos Desembargadores do, Pa..
ço: Hei por bem, e mando que todas as pessoas, de
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qualquer qualidade e 'Condição que sejão J cujo. ga~o
e bestas se acharem nos lugares vedados ~ COlmel
ros J pela primeira vez paguem dous mil reis para as
Camaras dos Luga_res J em que forem ~chados ~ ... e o
damno ás partes; e pela segunda vez mcorrerao na
dita pena em dobro J e o pastor será preso J e estará
na cadêa vinte dias; e pela terceira serão presos J e
degradados com pregão na audiencia por um anno J.

para um dos Lugares de Africa., sem remissão, c el?
vinte cruzados para as ditas Camaras ; e os Rendei
ros e Jurados, a que legitimamente se provar, que
fize rão as ditas avenças J serão presos, e com baraço
e pregão pe.Ia Cidade J Villa, ou Lugar) aonde as fi
!lerem J serão publicamente açourados. e degradados
{JID anno para galés; e para que haja effeito e cum
primento , mando aos Corregedores das Comarcas J

Ouvidores dos Mestrados e dos Domnarios, em que
os Corregedores não entrarem, tirem devassa duas
vezes cada alma em-Janeiro e em Julho das pessoas,
·que com seu gado e bestas comem) e destroem os
frutos das fazendas dos moradores. E assi se os Escri
vães da Camara trazem mais gado J que aquelle ~ que
para 'sua lavrança .pela Ordenação lhes está taxado i e
dos .Rendeiros e Jurados J que fazem as ditas aven
-ças ; e contra os que acharem culpados procederáõ
·com as penas, nesta Lei dechl'radas., dando appella
-ção e aggravo nos casos J em que couber; e aos Ca
pitulos novos, Cilu€ ora mandei crden'ar .para resi.
denc.ias J que se tomarem aos ditos Corregedores e
OuvIdores. se accrescentará a obrigação de tirar e.stas
devass~s, e as.mais, que <tepois dos ditos Capitulos
ma.ndel ~ que t1r~ssem , e. pai" 'elles se perguntará na
resldencla; e nao tendo mado esta devassa se lhes
dará em culpa na dita residencia; e mando ~o Chan
ce1ler mór, qH-e' a publique na ChancelIaria , e envie
Ioga o traslado deIla. sob meu Sello, e seu signal
a' todas as Camaras das Ci.dades, Villas e LlJgare~ do

K2
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Reino, para que os Corregedores das Comarcas a fa.
ção publicar, e registar nos livros dellas; e ao Re.
gedor da Casa da Supplicação, e Governador da Re.
lação do Porto , e a0S êorregedores) Ouvidores) e
mais Desemba rgadores de ambas as Relações ,_ e aos
mais Corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes.,
e mais Justiças das ditas Comarcas) a fação inteira.
mente cumprir e guardar; e esta Lei se registará no
livro dos Desembargadores do· Paço) e de ambas as
Relações) aonde semelhantes Leis e Ordenações se
costumão registar. Oada..em M'adrid a 2 de Outubro-.
Domingos de Medeiros a fez no anno do Nascimento
de Nosso Senhor JESU CHUSTO de 1607. E eu o Se- \
creta rio Ferhan.do de Mattos a fiz escrever. RE.l.

Liv. 2. das Leis da Torre do Tombo foI. 14,7'
J..iv. 7' da Sllpplicação foI. 137' verso

-----=--------...

Ord. Liv. I. Tit. 10. §. '2.

-Alvará) tm qtJC se manda) se não admiltáô embargfJs mj
Chanallaria (0111ra as Car/~s, ou Alvarás de mercê
de Officíos) com ofUlzdamrnlo sómenfe de terem sido ddS
Pais) ou Parenle'S dos embargantes. '

..-: ,~. -,-.I"~ f

Eu ElRei faço saber aos: que este Aiv~rá"virem')
que Eu hei pot bem, que sem embargo dos embar:.
gos) que daqui em diante se puzerem por quaesqrrer
partes a nao passarem pela Chancellaria as Cartas, ou
Provisões de Omcios) de que Eu fizer mercê) fun.
dados sómente na razão de haverem sido dos Pais:,
ou Parentes dos embargantes) as ditas Cartas) ou Pro..
visões passem pela Chancellaria, e se não tome por
nenhuma. via conhecimento dos taes embargos. E
mando) que este Alvará se cumpra c guarde inteira.



-,
E x l' R A V A G A N T E !~.

mente, como' nelle se contem; o qual' se registara
nos livros do Desembargo do.Paço, e nos das Casas
da Supplicação e do Porto; e quero que valha, e te
nh~ força e vigor J como se fosse Cana passada em
meu nome e por mim assignada, e selIada com o
meu Sello pendente, sem embargo da Ordenação do
l.i1J. 2. 'lit. 40' em contrario. João Vieira o ~ez em
Lisboa a 26 de Outubro de 1607. Pçdro de Selxas Q

fez escreve~ REI.
Liv. 2. das Leis da Torre do Tombo fol. 180. nra.
Liv. 7' da R.elação foi. 2p3. ver~.

---------
Ord. Liv. I .• Tit. lO. §. 17.

'Alvará, t.m que se determinou J em oburvanCia desta Or
denação. que os Feitos da Fazent(a se despachassem.no
(;;ónse-lhfJ della, e não na Rdação.

-Eu El Rei faço saber aos que este AI vará virem., 1608
ql1e por justos. respeitos, e collsid'erações de me·u se·r
,'i1Yo : Hei por bem J e me praz J que· os Feitos, que
tocarem a minha Fazenda deste Reino. de Portugal J

'que atégora se despilchavão na Casa da Supplicação' J

~e despachem daqui em diante no-Conselho d' dita
tninha F.\1.enda deste Reino (I) ; e mando aos Juizes
dos ditos ['eitos. que o'ra são. e ao diante forem, os
vão despãchar daqui em diante no dito Conselh'o J

'a~sistindo no dito despacho os meu.s Procuradores da
. dlra Fazenda. assi e da maneira. que atéO'ora o fa
zião na Casa da Suppl icação ;' e isto sem e~ba rgo de
·quaesquer Leis J OrdelJé\çóes, Regimentos. ou o·utra.

. Ordem. que em contrario haja; porque tudo dero
.go, e hei por revogado por esta minha Provisão,

(1) Esta pratica está alterada pela Resolução ou' Decreto de :l8
)tle ~ov.embro de 1751.
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para em todo o tempo se ver J e saber J como assi o
houve por bem e meu serviço; e valerá como se
fosse Carta feira em meu nome J por mim assignada I

e passada por minha Chancellaria J posto que por ella
não seja passada J sem embargo das Ordenações em
contrario. Luiz de Lemos o fez em Lisboa a 4 de
Janeiro de 1608. Sebastião Perestello o fez escre.
ver. R.fJ.

Liv. 7' da Supplicaçâo foi. 143. TerI.

Ord. Liv. 5, Tit. 80. á Rubr.

Alvará J em que se der/ata, que a probibifão das pÍJtolas
comprebende os EJludal'Jles d( Coimbra.

Eu EIRei faço saber aos' que este AIvará virem J

que por justos respeitos J que me a iss.o movrm J e
por àtalhar alguns inconvenientes, que se seguem de
os Estudantes da Universidade de Coimbra trazerem
pistoletes J segundo tive por informação: Hei por
bem) ·e me praz I que daqui em diante a Lei J que
mandei passar sobre os ditos pistoletes J comprehenda
tambern aos ditos Estudantes, e que nelles se execute
a pena J que por ella se dá ás outras pessoas J que o
não são; e se proceda contra eIles na [órma declarada
na Provisão da dita Lei J que como Proteqor que
sou da dita Universidade. o hei assi por bem. E man..
do que, este Alvará se registe nos li vros da Mes<\ do
Desembargo do Paço , e nos das Relações da Casa di
Supplicação e do Porro, e da dita Universidade de
Coimbra; o qual quero que valha como Carta J e que
não passe pela Chaocellaria J sem embargo das Orde.
nações do Liv. 2. 9:it. 39. e 40. J que o c ntrario dis..
poem. Francisco F~rreira o fez em Lisboa a 19 de
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Janeiro de 1608. João Travaços da Costa o fei escre.
ver. REI. ,

Liv. 7' da Supplicação foI. 150.

-~--------

Ord. Liv. I. Tit. 3' §. 5.

Alvará) em que se revoga esta Ordenaçáo , determinando.
se, se náo passem mais Carllls de inimizade.

Eu EIRei faço saber aos que este meu Alvará vi. 1608
rem, que vendo Eu os grandes damnos) que se se.
guem em prejuizo de meus Vassallos, de 1?e passa-
rem Cartas de inimizade, de que nascem novas pai
xões, e finalmenre muitos inconvenienteg ciignos de
consideração; e por ser materia de tal qualidade, que
requer prover.se nella, e que em nenhuma fórma
convem, que meus Vassallos se dem) e hajão paI'
inimigos uns dos outros com Cartas minhas, tendo o
remedIa ordinl\r.io de suspeições e contraditas; e que
I,endo Eõ ora nisso prover, como convem a meu ser_
"iço) e bem commum de todos os meuS Vassallos:
Ordeno) e mando aos meus Desembargadores do Pa_
çG, que de nenhuma maneira passem mais daqui em
diante as ditas Cartas de inimizade, nem ainda nos
casos, em que o Regimento do Desembal go do Paço,
que dellas trata, as concede, que por este ALvará, no
que toca a se com:ederem as ditas Cartas) revogo o
dito Regimemo, e hei por revogado; e quero que
em tempo algum se não f:1ça obra. por clIe; e que só
este se cumpra, e guarde inteiramente) como nelle
se contem; e que valha ,. tenha fOI ça e vigor) pOSlO
que seu effeito dure mais de um anno , sem embargo
da Ordenação do segundo Liv. cril. 40., que ç> con
trario dispoem. E mando ao Presidente dá Mesa dos
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meus Desembargadores do Paço, e ao R gedor da Casa
da Supplic,lÇão , e ao Governador da Ca -a do Pono. o
mandem registar, e trasladar nos livros, em que se.
melhantes Alvarás se cosrumãa tras.ladar e registar.
para sempre se saber como assi o tenho mandado.
Antonio Martins o fez em Lisboa Iode Março de
1608. E eu Pero Sanches Farinha o fiz escrever. REI.

Liv. 2. das Leis da Torre do Tombo foI. 156.

------------
Crd. Liv. 1. Tit. 6. §. 4-.

Alvará , em que se manda > q!U nos aggravos, que são dt
dependencia das Senfen~t1S dif./initivas, haja fantos vo
tos nas dilas dependtnt-ias) <amo houve nas dif.finitJvas.

1608 Eu ElRei faço saber aos que este A.lvará virem I

que por se offerecerem duvidas na Casa da Suppllca.
ção J se nos ]nstrumentos de aggravo de d penden.
cias de Sentenças diffinitivas erão necessarios outros
tantos Desembargadores J quantos farão na Sentença
principal J ou se basravão dous sómente no caso de
aggravo; e mandando Eu tratar esta mareria J com
parecer dos meus Desembargadores do Paço: Hei por
bem J que daqui em diame nos Instrumentos de aggra.
vos de dependencias das Sentenças diffinitivas se
ache o numero dos Desembargadores> que farão nas
ditas Sentençé\s. E mando ao Regedor da Casa da Sup
plicação • e ao Governador da Rela~1ío do Porto. que
assi o fação cumprir J como neite se COlltem. o .Iual
se trasladará em ambas as Casas n<> livros, em que
,e cosrumão trasladar semelhantes Alvarás. Joã FtúO
o fez em Lisboa a 10 de Maio de i608. Duarte
Corrêa o fez e ·crever. REI.

1:;iv. 7- da Supplicação rol. IA5t\
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Ord. Liv. 5- Tit. 136. :lO princ.

Alvará, em q1le u determinou se não tomasse dinheiro dos
co/yes dos rteebimentos) applicad~ para a Redempyão
de Caplivos.

- .
Eu EIRei faço saber aosqlle este Alvará virem. 1608
que, por ql1anto sou informado que do dinheiro) que
pertence a Captivos , se tomQU mu.it~ cópia ddlc por
emprestimo, o que foi causa de se não fazer Resgate
geral de muiros annos a esta parte, e occasião ~a.

perdição de muiras almas, que, por não haver o dito
Resgate, se apartárão de nossa Sança Fé : Mando que
daqui em diante se não tome dinheiro emprestado dos
<cofres dos recebimento:; subordinados á Mesa da 'Con
5ci~ncia e Ordens, para nenhuma pressa ou necessi
dade) por urgente e necessaria que seja) assi ao be
neficio de minha Fázenda) como a quacsquer outras
do Estado; e sómente se gastará o dito dinheiro em
ResgaFe dos Captivos. a que he applicado) e não em
·outra cousa alguma <iifferente : e o Thesoureir.o ) 'que
c tal dinheiro der) pelo mesmo caso terá pena de
morte, e será condemnado a eUa sem remissão ( ná"
o 'dando por expressa Provisão minha): e tomaRdo-
lho por força, será ohrigado a appresentar no Conselho
dessa Coroa de meus ,Reinos de Portuga1. que reside
nesta m~nha Corre) dentro de trinta dias primeiros
seguintes, certidão de como lhe foi fáta a tal força.
E este meu Alvará se registará na Chance11aria) e
nella se apregoará, e nos livros da Mesa da Conscien-
cia, e na primeira folha <ias da receita ce despesa de
todos os Thesoureiros; e se entreCTàrá aos Religiosos
d.a Sant~ssima Trindade, para o te~em em seu Carto-
no; .e ,este hei por bem~ que valha, tenha força e vi-

LL. Ex/r. C["fJ1O. 1. L
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gor, como· se-fosse Carta feira·' em meu nome, por
mim. assignada·,., e passada' pela Chanczellaria/. posto
que o effeito..ddle haja de durar mais de um-amlO t

sem .embargo da Ordenação- do Liv. 2. 'Til. 40.,. que
o cOlltrario· dispoem. Luiz de Paiva o fez'em bisboa
a 22 de M:úo de 1608. Fernando Mârecos· Botelho o
fez escrever. R.EI.

Liv.• .2•. das Leis· da, Torre do Tombo 161. 210.,

Grd. Liv. 5, Tit. 73.' §. r.

Ah'ará, em que se dic/arou que as penas dd Alvará dt
2 de Outubro de 1607 11áo 'erião lugar, ullão· noS
donos da~ !Jcstas, e ms pastores. dd/o'S t .sem. e).:lcnsM,
a outras pes~(j(ls •.

)(608 DOM Filippe , por graça de Deos Rei de Porrugar
e dos AIguves, d'aqaem. e d'àleol-.mar·, em Africa·,
Senhor de Guiné,. e da Conquista; .navegaç~o,.com
mercio da.Ethiopia, Atabia, Persia. eda {udi'a., etc..
Faço' sabá aos que es-ta Lei de declaraçãO' virem,
que eu mandei fazer uma.Lú"feiu em Madrid em
:1 de Outubro do· anno passado de 1607 sobre os·
gados e -bestas ,. que ·se achassem noS"!"tigares. vedados
e· 'coimeiros, p,ela qual malildei, que pela" primeim.
vez pagassem .seus. donos~ dous mil.lreis,·para. as Ca
maras dos .Lug~res ,_ em que fossem achados. j e'p,ela'
segunda incorressem na dita pena em dobro, e que'
o past.or (Gsse preso t e -estivesse na cadêa v.i-nte dias '"
e que pela terceira- •. e-mais·vezes; os donos -dos ditos.
gados e bestas fossem presos, e com"pregão em au
diencia', degr-adados por um anno" para 'um dos lu.
gares de... Africa', sem remissão, e pagassem vinre
cruzados para ai ditas Camaras J e que os Corregedo-
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res das Comarcas. e Ouvidores dos Mestrados tius
sem duas veze·s cada anno deva·ssa das pessoas. que
.com seus gados ·e hestas comessern os -fructificado~
dos Lugares das suas 'Comarcas. ,e procedessem-con..,.
tra os culpados ,á e~~cução das ditas penas '. com~
,tudo maü particularmente he decIa-rado na dIta LeI.
E 'por algum,as das Cama'ra$ das Cidades., Vil~a~ e
Lugares destes ,Reinos por suas >Cartas ,e petlçoe~

apontarem muitos inconvenientes. ,que se ,seguião- da
,observancia da dita Lei. no que toCa a se proceder
..ontra ..()s ,clil pados '. donos dos gados e bestas. que
se achassern em damnos" com o rigor'das penas della;
.as quac~s por ,meu mandado se virão na Mesa dos
meus Desembargadores do Paço .. e -conformando-me
,com o seu parecer: I--J~i por bem de moderar as
.penas da dita Lei '. e fazer esta dec1ara.ção della: con·
"em a s.ª·qer. q~ aLdir;ts-penas nella declaradas se
.entendão ·sómente nos donos. e ,pastores dos gados •
.e nos das ,beatas. de que -censtar.. que .acintemente os
'meltêrfio fiOS lugar-:es vedados e c-eimeiros.·e nas fa
zendas alheias» e que os mais culpados em damnos •
paguem as coimas ordinarias., post~s pelai Ca maras '.
,conf0r-me as suas 'posturas e Acordãos·; e que·os Cor
-regedores das ,Comarcas. e Ouvidores dos Mestrado~
e os Provederes des Lugares dos Donara.rios. tirem
·uma só v.e.z cada anr'lO de.vassa destes -casos" ·e proce
.dãe ,Contn ,os ,cu~pados á e!Xecução da-s .penas na dita
Lei, ,e· I,esta de.claradas -; ,e o mais ~ que. I,la dita ,Lei
,se conte'liU sobre ,os Rel'ldeiros e Jurados t que se aven
-çarem com .a~ partes t se cumpra. 'e gllarde inteira...

-mente. -Gomo nella he deda'rado: e mando aoRege.
dor ea 'Casa da -SuppliGação '. e ao Governador da Re
lação do Portl{) t e aos Corregedores, Ouv·idGres.• e
Desembargadores de ambas as Eela~-ões.. e aps Corre
-gedores e Pro~cclores das 'CQmarcas, e ás mais j.usú
,ças <dellas. cumprã0. e fação 'inteiramente cumprir ..
oe guardar esta Lei de declara.ção J como ncUa &e c<m-

L 2. "
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tem; e assi manda ao ChancelIer mór, que a' faça
publicar em minha Chancellaria. e envie logo trusla.
<dos deIla • sob meu Sello' e seu signa-I , aos Correge_
dores e Ouvidores das Comarcas, para as fazerem
registar nos livros das Comarcas das Cidade!. Villas
~ Lugares de suas Comarcas j e os Provedores 110S Lu.
gares. aonde os Corregedores não pódem entrar; e se
l'egisrará no livro da Mesa dos meus Desemba'rgado.
res do Paço, e nos de ambas as Relações) aonde se.
melhames Leis se costumão registar. Dada em Lisboa.
João Feio a fez aos 24 dias do mez de Maio. anno do
Nascimento de Nosso Senhor JESU CHIUSTO de 160li.
E eu· DLlarte Corrêa de Sousa a fiz escrever. REI..

Liv. 2. da T~rre do Tombo foI. 156~
Liv. 7' da Supplicac:ão foi. 146;.

Oni. Liv.. I .. Tit•. 66. §: 4&.·

Alvará J em que se determinou .. que. nas PrqcÍJs<ões da C(i.
mara 1Jáo pudes.setlJ- os. Pigarios gerou Ílt/romel/rr-se
mais· que 110 govemo das pessoas Ecclesias/icas. netll·
sabir jóra d{). esporo das Cru.zes....

Eu EIRei faço saber aos· ql'le este Alvará-virem',
que o Bispo do Funchal, do meu Conselho, me pedio
que, para' se escusa-rem as deS0Fdens' e escandalos,
que se commettêrão· na Procissão- dfr Carpas Christi·~

que se fez naquella Çidade no anno de 1603 ,. com
occasião' de seu Vigario geral sahir fóra das Cruzes a:
vigiar as- ditas Procissões ). ~eja servid<'> mandar passar
Provisão", para' que' as Jus[iças e Officiaes da dfta
€idade não·irnpidão ao dir-o. Viga-rio. geral andar petas
Procissões solemn<!s com s-eus 0fficiaes vigiando, se:
se fazem nellás cousas indecentes·. sem entender- no'
iQverno das Ressoas leigas: e. antes d~ resp'onder·ao.
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Bispo, mandei se visse a matcria no Desembargo do
Paço, a que se satisfez; e tomada info~mação do ~ue
nesta Cidade se usa e em tedas as mars deste Re.mo•.
se me deu de tudd conta: e visto o que dispoem o'
Direüo Canoniw., hei por bem declarar, que- os :V.i
garios dos Prelados não Fodem entender na·s dilas·
Procissões mais que no governo· das peswas E-ecle
siasticas, e assi não cóstumão sahir fóra dellas e das'
Cruzes :' porem, se entre leigos se tzer algum exCes-
50, ou outra cousa, de que resulte irreverencia ao/
'santo Sacramento I ou ás Reliquias e cousas sagra.das"
que vãü nas ditas Procissões J Fedem J.e devem os di
tos Vigarios' J CClmo ] uizes c'ompetentes que são con
fórme a direim J a·cudir; aos· taes e-XC(SSos' J e ma'nda·r:·
sobre e11e.s o que lhes pa,recer , que convem ;, mas fÓ'ra·
desta occa.sião·" se não' devc:m imromeH~r no gove.r-·
no dos' leigos'" nem sa,bir do ~P.~:çd J (m que v~o QS"

Ecclesiastic-os' J' posto que: digã0 J. que. ° querem .faZCl! ,

para vigiarr , 6 p-reve-nir os· ditos~ casos: e· mando que
assi se cumpra inteirame'nte;' e <que este Alvará se)
registe- nos· livros.. do Desc,mbargo do P,a~(}" e das'

:Rêlações:-' das, Casa~l' da· Slrpp1icação e do Por'tp,.
a,onde semelHantes' se c<>stumão registar, para se· sa....
Eer que O· H'Ilho assi i' mandado; e· tambem se· re"'~

gistará. no liv'fo da Cama,ra: da. dita, Cidade·. do Fun..·
c·hal , e no· livro da Correiç·ãe e Ouvidoria da Ilha.
da Madeira ;. dos' quaes registos se pssaráõ cerlidõ~sJ"

com? he costume, nas c-ostas' deste·, q~e se· eAtr.egará·
ao B1SpO para. sua guarda·,; e quero que este Alva,rá,
valha,., e renha, fbrça. e' v·ig0r, como se fosse Carta D'

começada em meu nome, .por mim assignada e. sel.. ·
lada com o meu Sdlo p.endente, sem embargo da~

Ordena,ção liv. 2. CJ'i1. 40. em conrra,rio. Pedro de .
.Seixas o fez em Lisboa a 20 de J~Jnho de 1.608. RF,Ji:

Lh', 7~ da Supp)jcaç.~o foI,.' 147~ nrs, .



, I. On.l. Liv.. 1. Tit. -S8. §. 31., .

Alvará. em que se deurminou.' qqe os Corngedores pR.
dessem devassar das pesSfJas. que se btlrome/lessell) lUIS
eleiroes de Rdigiosos. ou ReligiQsas. procurando. ou
,sobe'nandovoloJ,.

,1608 DOM Filii>pe-, por graça de Deos Rd de Portugal
.e dG-s Algarves. d'aquem e d'alem mar. em Afriel
Senhor de. Guiné. e da Conquista. na vegaçãe , com
mereio da Etbiopia, Arabia. Persia ~ e da I nd ia • etc.
!faço saber aos que esta Lei virem. que SOl,) informa·
,i!lo, qàl'!: algumas pessoas seculares s~ ib1tro,meuem
:nílS. e1eiçÕ'es ~os Religiosos e Religiosa$. pe.rturbanda
,as ·cdiuas eleições: e coll)5id~raf1do os grandes inconve
nientes. que resultão de assi se fazerem contra as Re.
'gra'9 e Estatutos das Religi0es. e em notavel desser

'NiJçO de Nosso ~eAhor e inqu,letação dellas·: e quéren.
,dê PFOV<!! Reste talSo: Hei por bem, e marndo. que
~daQj,éi em <iiante pessoa algl:l!na secular. de qualquer
.eondição 'e qualidade que seja. se não intromett!
por si, nem por tete,eira pessoa, nem por qUa'lquer
outr~' via nas eleiçães dos Religiosos e Religiosas,
'procutando.e sODornando V0tOS ~ellas:> e quem o eon.
[-r..pio lAzer,. incprrerâ.ero peFlR cle d~lzenros cruzados J

nmeç-ade fJaFa ·.captiv0s,. ,e a' outra amerade para (I

"J\Ceusader; e a:~ein disso seri condernnado em dous
-annas qe degf\~do para um dos lugares d~ Afriea -: ,e
mando aas C6rreO"edores do Cúme de minba CorJe t.
,Ca.s'a .da Suppl,i<;;çao.J e aÇ)s, Correged(i}l'es desta Cj.
d!l~.e de Lisboa, e aos das Comarcas" e Jl:Lizes d~ 'F0..

ra deste Reino e Senhorios J e aos Pro~edores das Co.
q1arcas Ilas Terras, aonde os ditos Corregedores F1ãG

,Çntrarem por Correição, que tendo cada um delles
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ceFta informação ou norida, (')u€nas 'Giras eleiçõés se
intromettêrão p~ssoas seculares J stlbornal'lclo nellas.
tirem lego ·<ilevassa do caso, ~ pr0ceclã@ cenrra t'>!
€ulpados á execução <das penas nesta lei declaraclas;.
a qual se currrrirá e guarclará inteiramente, c~.'m~

nella se contem, executando. se em tudo se 111 duv)(:!a •
nem intrrpretaçã0 alguma. E assi mandf? ao C~a:a
ce11er I 6r, que a faça publicar em minba:ChaBce1..
lari~ , e della (mviará traslados aos Julgadores de Rei...
no ) sob meu Sello e seu signal; e se registará no li.
vro da,Mesa €lo Desemb<jrgo do Faço, (l nos das {"a~ ~~

sas' da Supplica~ão e Relação da. Cidade dQ Fono., ,,~
Dada em Lisboa. João Feio a fez a },6 Qe Agosto.
a11no do NascimeFlto de Nosso Senhor JESUS~{:}j((JSTO

cle }608~ E eu DuaFte Corrêa de ~ov~a"a fiz cscr~

vero. REI. ~z;

Liv~ 2. das Lei;' da Tou~r d~ Tombo foI .. 157_
Liv. 7' da SD~p!ic.açio lo). 149"

Ord• .l:iiv. I. Tit: 49. á' RiubJ'.:

Alvará,. em que ~t arCrrscmlou njurisdí{fão dos Corrige..
dores,.e se lhes fez repartiçã-o dos 13l1ir.rOJo

Eu EIRei faço saber aes que'este Alv~rá'vjFem J 160.3·
que sendo.eu informade, que os Corrt'g.edOl'es e Jui:-' '
zes do Cnmc da Gi..dade de Lisboa não' erao trn nu-:.
mero bastante', qu~ pudessem acudir a' todos ~s ~e-
1ictos e casos, que succedem em uma C:idade, tão,
gram:le e estendida, e rab frequent.ada de varias Na-
Ç?CS Y' que de ord-i~ario nejla cúncerreIl1; e que con-
'VInha prover.se nlsto de maneira que' não sémentc
se obViassem e atalhassem os ditos d~lictos c casós,;;
mas que rambem os que GS- cemmettessem fossem.
presos e castigados c,oro satisfaç,ão di Rcv,ublica. -e dA



justiça'; mandei .accrescentar dous Corregedores) e
dous Juizes do Crime da dita Cidade. para que fos,
sem por todos dez; e que para com mais facilidade
e brevidade poderem acudir a tudo' o que succedesse I

que vivessem repartidos 8m dez Bairros da dita Cio
dade. E porque convem. que assi nesta reparrição I

eomto no; modo. em que cada um dos ditos Julgado.
res 'e seus Officiaes hão de vigiar o Bairro. em que
vivem) e acudir aos delictos e casos-, que nelle sue.
cederem. haja tal ordem e fórma, que se consigão os
etfc:itos • que se perrendem: Hei por bem, e mando,
que em tudo o q'ue fica dito se guarde o Regimento
.Sêgcinú:: . . .

I Ut~ dol.1 Corregedores do Crime da Corte terá
-á sua conta as .E:reguezias do Lorcto e Trindade, e
.vivirá na rua direÍta G:! porta de Santa Catharina com
,()s dous Meir41hos. quê ii<i~ .estãGl nomeados e seus
Escrivâes.· . .

-z Outro Corregedor do Crime da Corte terá a seu
(C:argQ..as Ereguezias de S. Thomé, San-Tiago) S.
~arthGJlgtl1leu. Santa Cruz. Santo André e o Salvador;
.e viv.jrª á por.ta do·Sol.colu dous Meirinhos. que lhe
estão nomeados e seus Escrivães.

r 3 Um <dos Correged@res do Crime da Corte terá
a seu cargo aoS Fr.eguezias da Magdalena't Conceição
e S. J 1Ilião; e vi vi rá ao Pelourinho velho com o AI.
caide.) que lhe está nomeado {: o seu Escrivãs.

4 Outro Corregedor da Cidade te.rá a seu cargo
.as Fr~gueziíls de Santo Estevio, Santa Engracia) S.
VicelHc e .san~a Marinha; e vi.virá na rua direita da
Porta da Çruz com o Akaide ~ que lhe está 'nomeado
~ ~.eu Escri.vão.

. 5 Outro çorregedor do Crime da Cidade terá á
:.$ua ponta íl~ l?regu~zi<ls d~ Santa Justa) S. ChristDvão
e. S.·Lour:~Iltj:o > e vivirá na rua direita da Porta de
.santo Antão c.am· o Alcaide J que lhe está nomeada
~ 9 ~çu ,EscriyãÇ). ·
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6 Outro Corregedor do Crime da Cidade terá a
seu cargo as Fr-eguezias de S. Paulo e dos Martyre~;
e vivirá da Cruz de Cataquefarás até defronte da Ig.reJa
de S. Paulo C0m o Alcaide ·e Escrivão, que lhe estão
no·meados. .

7 Um dos Juizes do Cdme terá á s·ua conta ~s

Freguezias de S. João da Pra·ça, S. ·Pedro e S. MI
guel I e assi a frontaria -de toda a Ribeira I começan
do da porta da Misericor-dia até o Caes do carvão,
posto que seja de outras Freguezias; e vivirá em uma
das casas, que ,estão na fronte:ira da -Ribúra I e junto
a eIle o Alcaide e Escrivão I que lhe estão nomeados•

.g '0)utro Juiz do Crime terá á sua ..conta as Fr-c
guezias .de S. Jorge I S. Martinho ~ S. Mamede;.e
vivirá defronte da Sé com o Alcaide e Escri·vãQ,
que lhe estão nomeados.
. 9 Outro Juiz ,do Orime terá a seu cargo as Fre
guezias de S. Sebastião da Mouraria I Santa Anna ,
S. Joseph e os Anjos; e vivirá na rua direita das 'Por
tas da'Mouraria com o Alcaide e Escrivão .. que ,lhe
estão -nomeaôos.

10 Outro Juiz ao Crime tera á sua conta as 'Fre
guezias de Santos o velho e Santa Catharina ; e vivirá
na rua do rP0ço da Esperança com o Alcaide e Esc,ri..
vão I que' lhe estão nomeados.

)..I E os Meirinhos e Alcaides nomeadas a ·cada
um, dos ditos Julgaâores , 'e as 'casas I em que os di..
tos Corregedores e Juizes do 'Crime,' Meirinhos e A1
caides d 'ante \eI'les I e Escri vães de suas varas hão 'de
viver, e ql:/e hão de ser affectas aos ditos 'cargos I 'se
ráó dec'latadas por outra minha 'Prov'isão (I).

12 Será obrigado cada um dos ditos Julgado'res
a Cbl'ret .0 seu Bai.rro todas as vez~s» que lhe parecer
necessano, e pelo menos duas vezes cada semana de'
noite " sem entrar no B~irro 1imitado a -outro Julga-

(I) v. Alv. dt".3o de Dezembro de '1605, e DecretE. de :aij de De-
)l.embllO ae 1.665, e 20 de Fevereiro de ~699. .

LL. Ex/r, 'lom. 1. M
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dor,. senão quando the parecer rtecessarIo e forçoso i

_e informaf--se-ha particularmente das pessoas, que
vivem em cada rua (I), e se ha algumas. que dem
escandalo na viúnhança, e se ba ~Iguns vadios e va.
gabuncios. naturaes. ou estrangeiros, e fará com to
d98 dilig~ncia, saben~o de que vivem. e procederá
em tudo conforme minhas Ordenações (1) ; e encorrl.
mendará particularmente aos Q!Jadrilheiros. que vi.
giem as ruas, que lhes estiverem signaladas , e saibão
se se recolhem e vivem nellas as taes pessoas, ou aI.
guns homiziados, para lhe darem conta do que acha.
rem.

13 E terá partieular cuidado cada um dos ditos
Julgadores de saber dos pobres do seu Bairro, que
pedem es-tndla , e procederá cada um delles, assi os
Corregedores da Corte e da Cidade. como os Juizes
do Crime, contra os que pedirem sem licença. e em
tudo o mais. que se contem em uma Provisão minha,
feita em 9 de Janeiro de 1604.. Com a jurisdic.
ção e alçada. que nella se de;.cIara j e informar-se-ha
dos que pedem com caixinhas e Imagens t e para
Santos. e verá as licenças, que para isso tem, e sa·
-berá se vivem bem, e se te~ officio, e se por pedir
não usão delle. e se sustentão do que pedem, não
dando a esmola, que tirão j e estes teráó as mesmas
qualidades. que hao de (er os que podem pedir (3) j

e procederá. contra elles n~ fórma da dila Provisão,
e não consentirá, qU,e peção esmolas com Imagens
nas mãos-, pelo pouco resp€iro, com que as tratão.

14 E havendo no seu Bairro algumai,Estalagens,
ou casas. em que dão cama-s, as visitará, e se infor·
mará da. gente, que m:llas- se recolhe; e achando aI.
gumas pessoas de,ruim viver f4J l ou que dellas se

(I) V. Decret.de lO de Maio de 1702.
(2) V. Decrert. de 13 de. Agosto de 1639, 16 de Março de 1641"

e 23 de Setembro de 1701.
Q:3) V. Alvv. de 22 de Outubro de 16(1, e 24 de Ab...i1 de-1613.
(4) V. Regim. dOi Quadrilhlliros de 12 de Março de 1603 55. 4e 54
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presume mal, procede-rá como lhe parecer justiça.
e esta visita fará de noite e de dia ás horas, que l,he
parecer mais aproposito; e não consentirá o diro
Julgador, que no seu Ba!rro mulher solteira ~ nem
viuva (salvo passando de CIncoenta annos , e nao ten.
do filha solteira) tenha Estalagem J nem dê camas el
sua casa, senão a homens casados àe boa vida e costu
mes; e informar.se.ha, se nas ditas Estalagens. e
-casas de camas se consentem mulheres publicas.; e
achandó nisto culpados os Estalajadeiros ou as pes
'Soas, que <!Iâo camas J os prenderá, e procederá con
tra elles.

15 Saberá o dito Julgador ~ se ha no seu Bairro
todos os ~adrilheiros , que nelle se puze-rão, e iR
formar-se-ha , se cumprem com Slla obrigação, e se
servem os proprios, a que se derão as varas (I) • ou
outros por eHes, e notifica.los.ha com pena de vinte
cruzados, e trinta dias de cadêa, que se não vão da
rua, em que forão postos, sem lho fazerem -a saber.
para se pôrem outros em seu lugar- (2) ; e achando
algurt:Ja rua fal.ta de ~adriiheiros. ou que os eleitos
não são ta!<:s , quaes devem ser. os fará ,logo" e re
formàrá. fazendo. o a saber.á Camara da dita Cidade
de Lisboa; e quaesque-r pessoas. que elegerem para
~adrjlheiros.serviráõ , ainda que sejão privilegiados;
porqu-e par-a este offieio hei por derogados todos e
<Juaesquer 1>fivilegios. posto -que sejão incorporados
tm Direito, <e de que nes!e se não faça expressa men.
ção , por gel' em beneficio publico, e em proveito
dos mesmos v'izinhos e moradores; e o dito Julaa
dor terá em seu poder um livro, em que te~ha
cscripto todos {)S ~adrilheiros do seu Bain:o' por

.s~us nomes, e as ruas e travessas que lhes estão
~ngnalada:s em sua ~adri)ha; e no mesmo. livro fará
Assento dos nomes dos Estalajadeiros e das pessoas»

(I) V. o mesmo Re~im. §. r.
(~) V. o mesmo l\caim. §. 2.

M2
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que dão ca.mas. n<> seu Bairro, e em que ruas vi-vem ,
e se não p.oderáp mudar para outras casas, sem. o
a.visarem primeiro. .

16 E alem de encommendarem aos ~adrilhei.

1'os , que: tenhão particular cuichdo de nas ruas de sua
/" ,.!!adrilhfl. vigiarem, e saberem se vivem nellas aI.
g.ulls vadios, e pessoas de ruim suspeita ( I) , ou ho.
miziados, encommendará tambem isto a algumas peso
soas, q.ue lhe parecer, nas mesmas ruas, para o avi.
sarem: do· que· souber-em; e sal'í.:rá se os ditos ~la.

drilheiros tem seus Regimentos; e lhes notificará,
que cumprão inteiramente com o que por elJes se
lhes manda ;. e achando. por informação (que tomará)
que eIles se descuidáo nisto., os prenderá, e procederá.
c:ontra ell.es ,. como for .iustiça, fazendo distÇl. autos.

17 Cada um dos ditos Julgadores terá par6cular
cuidadv de,se informar ,. se o Alcaide ,. que lhe eSl~

nomeado.,.. corre e vigia o se.u &1il'ro, e se acode ás
brigas e. casos, que nelle succedem., e se cumpre.

. com.sua· obrigação ,. e com o que por este lhe man..
do; e achando, que se descuida, e commette faltas I

farã autO disto, e. o suspenderá pelo tempo, que lhe
parecer ,.segundo.a c\Jlpa ou descuido, que tiver (não
passando. a.suspensão de dous mez.es),; e pflrecendo.
lhe, que dev.e ser por mais tempo, dará disso coma.
ao .Regedor da. Casa da Supplicação ,.na Mesa grande.

1.8· Cada Julgador em se.u Bairro. terá particular
cuidado de saber) se o Meirinho ou Alcaide, que lhe
está· nomeadp. traz todas' os seus· homens sem falta(
nenhum. e lhe assignará. o. rol para reqperer ao Re
gedor seu pagamento (2), vendo primeiro os. mais
dos dias. todos os ditos homens diante de si., e fazen
do as mais diligencias. que.lhe pare.cer., p.ara· se c~r.
ti ficar, que tem) e traz. todos (3) os q1;1e lhe são.or~

denados) e que não ha.nisso engano•.

(r) v. O mesmo Regim. ~. 5.
(2) V. Alv. de 28 de Abril de 1647,
(3) V..Decret. de 9 de Agosto de 1ti68,

/"
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19 .~ando os Julgadores correrem ~s Bairros não
se acompanharáõ com outra gente maiS, que a de
sua casa e com o Meirinho e Alcaide d'ante elles e
seus hO~1ens; e os Meirinhos e Alcaides não traráõ
cornsigo ~ais g'ent~, que o~ seu.s ~omens , ~ ..alguns
~adrj/helros.. sendo )leCeSSano, e~nao mandarao dIan
te homens a reconhecer a gente J que se achar; e não
cumprindo isto assi, se lhes dará em culpa.

20 Cada Julgador em seu Bairro acudirá ás bri
gas (I) e arrancaJ!lenros J gu/! nelle se fize!em,. e ti
rará logo devassa dlsSQ por SI, pOSto que nao haja fe
rimento, sob pena de se lhe,s dar. em cul,ea em. suas
residencias.

21 CaBa üm dos Julgadores em seu Bairro tirará
a-s devassas geraes da Ordenação; e assi tirará devassa
cada seis meie.s. no s.eu Bairro. dos amancebados.,.assi
homens como~mulheresI' barrcgtleiros casados , e de
suas barregãs J. e de alcoviteiras, dos que dão J ou con
sentem alGouce em suas, casas J e dos que recolhem
furtos J e das mãis ,. que consentem a suas· filha·s usar
m.al de si J e. das feiüceiras e bruxas, e das pessoas,.
que forem infamadas em juramentos' falsos ,. e dos
blasfemos., e dos que dão tabolagem em sua·s casas,
e que nellas Jogão.j.ogos prohibidos (2), perguntando
pelos. di.tos casos ás testemunhas ,. que lhe parecer',
e procede.rá contra ali culpados ,. como for. justiça; e
achando, incidentemem·e- nas· ditas devassas algünS'
ReligiosoSl I ou ECG~esia6tieos culpaqos em entrarem
em·oasas de mulheres com infamia o escandalo) avi
sará: logo ·disso em segredo a· seus Frelados; e sem
embargo destas devas.sas. não cessará a devassa ge
ral dos peccados publicas (3) , que mando tirar na!
·Cidade de Lisboa por um Desemb.argador__

(1) V. Aiv. de 22 de Oatuliro de 1686.-
(2) V. Alv. de 17 de !vhrco ue 1605, 24 de Maio de 1656 e 29

'de Outubro de 16'96. '. •
(õ) V. Alv. de 2 deJ iloho de 1625 e, Canto de 2i) de Setembro do

.1624 •. e 22 de Setembro de '1628.
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21 E porque nos ditos Bairros ha muitas mulhe.
res solteiras» que vivem publica e escandalosamente
entre outra geme de bom vi ver» e com escandalo da
vizinhança» infol'mar-se-ha cada um dos ditos Jul.
gadores das taes mulheres, que publicamente vivem
mal, ganhando por seu corpo» e não se negando a
ninguern contra a fórmil da Lei» e fa-Ias-ha despe.
jar logo com effeiço» e passar ás ruas publicas or.
denadas pela Lei. E havendo outras mulheres» que
não sejão tão publicas e escandalosas» e que tenhão
em seu viver mais resguardo. se dissimulará com
~llas.

23 A jurisdicção entre os ditos Julgadores será
cumulativa nos casos de querela e nas prisões; por.
que para receber querelas. e prender culpados he
bem, que se ajudem uns aos outros. e disso me ha
verei por servido; e acontecendo» que um Julgador
tire devassa, ou tome alguma querela» e outro faça

/ a prisão do delinquente» será preventa a jurisdic5ão
do Julgador. que o prendeo» e outro lhe r:emettera os
autos das culpas. tanto que lhas pedir por seu Preca
taria, declarando neIle, que tem preso o delinquen.
te; e isso se não entenderá nos Corregedores de mi.
nha Corte; porque usará5 da jurisdicção e alçada,
que lhes he conc:edida por minhas Ordenaç5es.
~ 2+ E por quanto sou informado» que no correr
das folhas, e respoader a ellas pelos Escrivães, ha mui.
tas desordens (I) , e -por isso se deixão de castigar os
delictos, teráõ os Julgadores dos Bairros nisso muita
advertencia, para fazerem como c'onvem, e não fica.
rem os delictos sem cast igo.

25 Teráõ particular cuidado os Julgadores dos
Bairros de saber, se os -seus Alcaides, Meirinhos e
Escrivães entrão de noite em casas de mulheres sol.
teÍl,as. não indo prender homiziados ; e achando
nisto alguns culpados, e que com máo intento e capa

(.), V.Alv. de:.:u d.l.neiro d, 1655.
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de Ministros de Jllstiça vão ás ditas casas, (tomando
informação) 'procederá contra elles com a pena dos
Ministros de Justiça, que tem ajuntamento com as
mulh~res , que diante delles requerem.

26 E pelo Termo da dita Cidade de Lisboa s:r
muito grande, e se commetterem neHe alguns deh...
~tos, que não são castigados. por se não virem ma
nifestar ás Justiç~s da Cidade: Hei por bem e man
-do, que um dos quatro Corregedorts do Crime da
dita Cidade corra cada anno o Termo della, come...
çando logo este primeiro anno o mais antigo, e de...
pois sllccessívamente os outros, e tire; de.vassa. por
Correíção dos casos, que tiverem acontecido. e assi
'dos peceados publicos (I ), e dos formigueiros, da-o
mninhos, e dos mais, de que tem obrigação de devali
sal', e faça Correição conforme ao Reg.1mento dos
Corrtgedores das Comarc.as. indo aos Lugares prin
çipaes do Termo, e procederá contra os culpà@os»,
como for j llstiça, na Jórma da sua alçada.

J7 E em quanto o Corregedor" que houv·er; de i.1'<
_ fazer Correiçãg.. (!stÍ ver ausente, o Regedor t}ncom~

mendará a .gJJar-da do seu Bairro <! outro Corregedor: .
que for mais vizinho a elle , e isto mesmó sé fará nM
ausencias, ou impedimentos. das dicos Julgadõres),
que pelo tempo succederem•.

2g E porque conforme a Otdena~o se ha. de tirar
devassa dos c;ar~ereiros das cadêas ma dita Cidade de
Lisboa ,. e ndla se. não nomêa o Jylgae:ior. que a·hà
de tirar: Hei por bem "que. o Regedor nomêe cad"a
a.nno u~ dos orrtlgedores; do Crime da Corte. qu~

tire a dita devassa na cadea da Corte; e mTl Corre
gedor do Crime- da Cida<rle para a cadêa da Cidade •
e um Juiz do Crime para o tronco. ~

29 Será o1:5rigado cada um rd~s, lo.1gadores' dos-o
13airros cada quinz.e dias dar conta ao Pn:sideme da
Mesa dos meus Desembargádore.s"Go Paço, e ao Re-'

(I) V. os cilt. Alv. de :1 de JunÚo de. ]6:>.5 I e Carlt. de 20 de Se
tembro de 1024 I e 22 úe Suembro de 1628.
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gedor da Casa da Supplicação do estadd J em .que está
o seu Bairro; e acontecelldo nelle algum delicto gra.
ve J ou outro caso de importancia J o fará logo a sa
ber J para que assl venha tudo á minha noticia J e se
proveja no que for necessario. E de todo~ confio I

que procedão e cumprão com suas obrigações, de
maneira que me haja delles por bem servido, e lhes
faça 'as mercês, que por isso merecerem J sendo cer..
tos, que havendo algum descuido na vigilancia, e
guarda de seus Bairros J e em .acudirem aos deIictos e
casos J que nelles acontecerem. me haverei por des.
servido delks J e lho estranharei, e mandarei proce..
der contra eIles J como for justiça e meu serviço J é
se lhj:s dará em culpa em suas residencias.

30 Cada Julgador ordenará J que o Escrivão d'an..
te cne dê. :Com effeito um rol cada seis mezes ao seu
Meirinho, Oll Alcaide dos seus homiziados J para os
p[enderem , principalmente os que morarem no seu
Bairro, e os dará presos em tres mezes j e no cabo
deUés o Julgador, que passou o Mandado, lhe pedirá
cORta dos que do dito rol prendeo; e achando-o cuI..
pado J ali remisso J procederá contra elle J como lhe
parecer ju-stiça.

3 I Os Meirinhos e Alcaides _seráõ obrigados a
correr sem falta todas as noites em diffeientes tempos
e Bairro, que a cada um for signalado J sem entrar
pelo Bairre alheio J e vigialo~hão de maneira, que
r"oubando-se casas J ou ferindo-se J ou matando-se ho
mens, ou pondo-se fogo J possão d4sso ser sabedores,
e acudão com diligencia, e prendão em fragante os
delinquentes. .
. J-2 Todos os presos, que os ditos Alcaides, ou
Meirinhos prenderem no seu Bairro de noite por de.
pois do sino, ou por outro caso, os levaráõ ao seU
Julgador. é não a outro, e o dito Julgador os ouvirá,
e julgará pessoalmente (I).

{I) V. Alvo de 9 de S~tembro de [697.'
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33 E prendendo os ditos Meirinhos e Alcaides
pela Cidade de dia) ou de noite qualquer pessoa, não
sendo por depois do sino J ·u mandada prender por
Julgador particular) levaráõ o tal pr-eso ao Julgador
do Bairro) aonde o prenderem) e não a out1O alW1m)
o que constará ao diw Julgador por f-é do Escnvão
do Mehinho) ou Alcaide.

34 E-os ditos Alcaides e Meirinhos) quandg anda
rem de dia pela Cidade) e encontrarem com alguns
homens J que lhes pareça em seu modo) .que sao va
dios e ociosos) saberáó delles de sua vida e officio ;
e .achando. que não dão boa razão de si ) os lev-aráõ
ao Julgador do Bairro J em que 'Os prenderem J o .qual
lhes fará as perguntas J que lhe pare-c-er ·de sua vid-a e
estado; e procederá contra elles conforme minhas
Ordenações (J); e nisto teráõ mu ita advertencia os
ditos Julgadores) Meirinhos e i\Jcaides.

35 Acontecendo 'alg~Jm caso grave. ('l1viaráõ logo
recado ao Julgador) a cujo cargo estiver o Bairro,
a qualquer hora da noite. para que acuda em pessoa;
e dos casos ordinarios ) que acontecerem .daráó conta
aos Julgadores ,pela manhãa ; -e sabendo- s o Jul,ga
dor por outra via. pedirá Conta ao Alcaide, e pre
cederá contra elle segundo a culpa J 'Ou negligencia,
em que o achar.

36 Não levaráõ varas quebradiças, nem homens
tangendo de noite. nem levaráó mais) que os seus
homens, ·os quaes não poderáõ levar -arca buz-es , nem
outras armas defesas, salvo acon tecendo 1:a I caso em. )

que seja necessario , e então 'O faráõ oco m licença do
Regedor em escripto.

37 N~o poderáõ coutar jogos J nem sedas pelos
s~us Escnv~es ) e pessoalmente as coutaráõ , naó sen
do da qualidade J em que falIa a Provisão.

3 8 Nâo poderáó levar presos ao Tronco J ainda:

fi) v. Decrett. de 13 de Agosto de 1639, ,6 de Março de 1641 2
e 23 -de Setembro de 170 "

.LL. Ex/r. 'Iom. 1. N
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que seja em fragallte. senão nos casos. • em que a Lei
o permitte.

39 Não prenderão nenhuma mulher das que se
disser que vivem mail sem mandado do Julgador dG
Bairro I em que el1a vi ver. o qual o não passará ~ sem
lhe .col1Jjtar por testemunhas. que as taes mulheres
são publ'icas. e qu.e se não n:eg:áo aos que por dinhei.
ro a ellas. q,uerem i.r; porque nestas falla a Lei só
mente:.e assi cessaráõ as desordens. que a experiencia
tem mostrado.• que os Meir;inhos e Al.caides. nesta
materia, tem cQmme-r:rido.

40. Nenhu~: çarccreil'O ent:rega.rá a· pessoa ~ que jã.
estivelA presa. a Meirinho algum. QU Alcaide. posto
que eligão qu~ o manda o Julgador levaI' pa.ra pergun.
tas. sem mandado assignado do tal Julgador. (r)-.
pelos i·nconvenie·ntes. que d~so. a experiencia. tem
mostrado•.

41 Hei por- bem. que daqui em d-iante por aucto.
ridade da Justiça os Alcaides e Meirinhos. acompa
nhem com todos. os seus homens' Gs, Julgadores. a que
estão nomeados. de suas casas até' a audiencia'J quan.
do a forem fazer. e nella assistiráõ, em quanto durar
a dita audiencia; e cada um dos ditos. Alcaides e
Meirinhos daráõ os· homens de suas varas ( conforme
ao que nisto está prnvido) para assistirem, nas audien.
cias dos Corregedores. e JilÍzes do Civel e dos Or!"
fãos J sem nisso ha ver fal ta.

42 E porque sou informado. que geralmente se·
não cumpre na dita Cidade de Lisboa pelas Julga
dores della a Lei. por que se manda. que appelIem por
parte da Justiça nas Ordenações das sedas e das ar..
mas. e condemnâo a seus arbitrios verbalmente. le.
vando logo assignaturas das taes condemnações, que
não podem levar. pois são obrigados a appellar j e
assi as levâo os Alcaides e Meirinhos. de que se se.
guem muitos, inconvenientes; Hei por bem e mando,

(1) v. Alv. de28 tleAbril di 1681. §. 7'
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que a dita Lei se guarde inviolavelmente, e que os
Julgadores appellem por parte da Justiça das con
demnações', que fizerem a seu .arbitrio , e que não le
vem assignaturas das ·taes condernnações, nem os
Meirinhos e Alcaides levaráõ logo as ditas conde.
mnações, sem primeiro ser julgada a appellação; e
.parecendo a-e Julgador, que se deposite a condemna
'Ç~o • e solte {) condemnado., o poderá fa1:er ; e seráô
-obrigados os ditos M.eirinhos e Alcaides a seguir logo
.as taes appeliações, 'Ou desistirem dellas, sem levar
dinheiro algum ás partes ,_ nem se -concertarem com
ellasem fórma alguma, sob pe-na de nã-o cumprindo
-o que neste 'Capitulo se ·cont.em , assi-os Corregedorc~

oe Juizes, como os Mei-rinhos e Alcaides, serem "Sus.
pensos d;e seus Offici0s, e cincoeht.a cruZrados para
Captivos e accusador.; 'c isto se não entenderá nos
Corr~gedores do. Crime- da ·Cor.tc, os quaes usaráõ
<da alçada, que lh.es lhe concedida por rnin-has Or·de
.nações.

43 Ter.áõ particular cuidado todos o~ Julgadores,
,~ Akaiàes e Mei-e1nhos I(}e .acudirem aos lu.gaTes,
.aonde se jogarem pedradas '( J) e ,porra'Cias; e .fiOS >tem
pos ·ames do en nudo -cada um ,dos Julgadores dos
Bairros terá muüo pa'rricular cuidado de 'correr o seu
Bairro, evitando.as laranjadas (:2) ebdgas, que suc
-cederem, e executar.áõ as Provisões, que sob.re estes
-casos são passadas.

44 E po~q~)"e ·sou infor~ado, que alguns Julga
<ior~s , e MinIStros da .]us115a, e cutras .pessoas dão
-escnptos seus a p~sS{)as partIculares para os Ak:aiàes
oe Mei.rinhos não 'entenderem com elles, e poder m
trazer sedas e armas defesas; e por ser isto de muito
~scandalo ~ e contra a boa adrninislraçã-o da Justiça:
Hei por bem e .mando , que ~chando qualquer Jul•
.gador, -ou Alcaide os. ta-es 'esCTlptos , 'os não guardem.

'(I) v. Alv. de 51 -de Janeiro de 1604.
(2} V. Alv. de 15 de-Fevereiro de 16ro4-'

N 2
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e os recaIhão e entreguem ao Presidente do Desem.
ba rgo do Paço.

4-5 Hei por bem I que não vaI hão Cartas de segu.
ro nega tivas aos pronunciados á prisão pOI: devassas I

que tirarem os Juizes do Crime desta CIdade I por
quanto por bem da Justiça os regulo I como se farão
Juizes de Fóra do Reine;), e nelles se entenderá tam.
bem a Orde:1ação feita neste caso.

46 Este Regimento mando I que se cumpra, como
nelle se contem, e que valha c.omo Carla. posto que
o effeito delle haja de durar m,ais de um anno. sem
embargo de quaesquer Leis. Ordenações e costumes I

que houver em contrario. o qual vai escripto em cin..
co meias folhas. Domingos de Medeiros, o.fez em
Madrid a 25 de Dezembro, de 1608., REI,

Ocd. Liv. I. Til. SI. á Rubr.

Alvar;' , em que u determinou, que se não pudesse dar
dinheiro a risco da.s NáfJS e Navios, que vão á lndia.
aos Officiaes. que netlas vão» com pena de perdimeuto
do dinheiro. e as mais declaradas no dito Alvará.

1609 Eu EIRei faço saber aos que este Alva1'á virem,.
que desejando atalhar com remedia conveniente aos
grandes damnos e incc;mveniemes, que se considerão,
a meu serviço, e ao bem commum de meus Vassal
los, de tomarem os homens do mar dinheiro a risco
das ditas Náos e Navios da navegação da lndia: Hei
por bem e mando» que nenhum~ pessoa, de qualquer
qualidade e condição que ,seja, possa dar dinheiro ,
nem mercadorias,de qualquer sorte, a risco das Náas
e Navios de qualquer qualidade» que forem para as
panes da India J ou vierem dellas para este Reino)
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aos homens do m~r e Officiaes. que nelIas forem e
vierem. sôo pena, que a pessoa. que der o tal dinhei.
ro J perderá ~metade para quem o tomar e receber;
e a outra ametade para quem o accusar; e se for ac.
cusador. a pessoa, que o receber J haveráõ os Capti.
vos a outra ameta.d'e. e que a pess-oa. que d€r o tal
dinheiro. incorra mais em pena de qualro annos de
degredo para um dos Lúgares de Africa sem remis_
são. e se livrará da cadê·a. e lhe não poderá ser con..
cedido Alvará de fiança para o· fazer solt'o J e con..
cedendo-se.lhe, será,nulto. e de nenhum effeito,; e nas.
mesmas penas incorrerá a pessoa J que receber o dito
dinheiro •. e g n~o descubtir. E este se publicará na
Dlinha Chancelluia J e terá. força de Lei. e sê regista.
fá nos livros das Relações das Casas da Supplicação
e do Porra J e nas das partes da India. aonc;le tam_
Deln se publicará.; e mando a todos. os meus Desem_
bargadores ... Corregedores t Ouvidores. Juizes. Justi..
~as. J. Officiaes e pessoas..destes Reinos. e das ditas
partes da India J a que pertencer. assi o cumprão
e guardem. e fação inteiramente cumprir e guardai-.·
s~'m duvicla .• nem embargo algum\ E este valerá.
como Cana. sem emba.rgo da Ordenação do 2. Liv.
cril. 40•.• que dispoem o contrario; e se passou por:
quat.ro- vjas. João Tavares, o fez em Lisboa a Jf de.'
Fevereiro de 1609' RiU.

Li~. 2. das Leis da Torre do 'rombo foI. 169- ver•••
I J.iv.: 7' da Supplic.açâo foI. 17:1"
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Ord. Liv. I. Tit. S. á Rubr.

Regitnm/~ da Relação J e Casa d~ Brasil.
\

DOM Filippe t por graça de Deos Rei de Portugal
e dos Aigarves ,d"aquem e d'alem mar. em ,Africa .
S('!nbor de Guiné, e da Conquista. navegação J com.
Jl'Iercio da Ethiopia t Arama t Persia. e da I ndia. etc.
Fl\ço saber, que tendo consideração a que EIRei meu
Senhor e Pai, que santa gloria haja t por justas cau.
SJ\s do bom governo, que a isso o movêrão t houve
por bem de mandar os annos passados ao Estado do
BrllsiI uma Relação com numero de Desembargado.
res bastante para a boa administração da Justiça I e
ex;p~diente dos negocios J o que então não houve effe~.

to pelos SllccessOs do mar; o qual parece J que hOJe
he mais importante e necessario, por razão do descu.
brimento e Conquistas de novas terras, e augmento
do commercio. com que se tem dilatado muito aquelle
Estado, assi em numero de Vassallos. comO em
grande quantidade de fazendas J por cujo respeito
cresGêrão as duvidas e demandas, que cacia dia se
movem J em que se não póde administrar inteiramen.
te justiça na fórma t que convem J pelo Ou idor geral
.só.mente: Hei por bem de ordtnar a dita Relaçãnna
fórma J e com o Regimento seguinte.

Haverá na dita Relação dez Desembargador~s!

entrando neste numero o Chanceller t o qual serVlCa
de Juiz da Chancellaria; tres Desembargadores de
;lggravos; um Ouvidor geral; um Juiz dos Feitos. da
Corôa J Fazenda e Fisco; e um frocurador dos FeJt05
da Corôa J Fazenda e Fisco J e Promotor da JUsti~al

um Provedor dos defumos e residuos; e dous Desem
bargadores extravagantes.
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" Hei por bem e mando t que a Relação e despa
cho se faça nas Casas t que tenho na Cidade do Sal
vador; e ver-se· ha , se .a cadêa da dica Cidade he
forte e segura. ou se tem necessidade de se fortifi
car t em fórma que os delinquentes. que forem pre
sos t estejão a bom recado't e que não possão fugir;
e que não sendo a cadêa t qual convem, se ordenará
uma casa forte e boa t com as mais casas pecessarias
para boa guarda e vigia dos presos! com os grjlhões
e cadeias de ferro, com que os presos possão estar
seguros. ,

E assi haverá na Casa da Rel'ação pannos, par~ se
cubrirem as mesas do despacho t e o da grande será
de seda, e·o tinteiro.,. poeira e campainha seráó de
prata; e as mais se cobriráã com pannos. de lãa, e os
tinteiros t goeiras e campainhas seráã orclinarios, co
mo nas mais Relações do Reino costuma haver. E
naverá escabellos de COUr.D estofados., rodos de uma
altura; e· as cadeiras rasas, necessar-ias para os I)csem.
bargadores : e o Chanceller , que vai para a dita Rela_..
Ç.ãb, levará do Reino tr.es volumes de. Ordenações re_
copiladas ,. e cada um com seu Repertorio L e Textos
de Canones e Leis coIli Glossa de marca pequena; O,

que tudo se carregará. sobre o Guarda da dita. Rela'!".
ção por: auto feito pelo Escrivão da Fazenda, para' em
todo o tempo se lho poder. tomar conta: e por. esta
primeira vez se fará toda esta despesa á ousra d~

minha ~ãzenda; e dabi por diante o .que for necessa_.
rio t se fará e comprará á custa das despesas da dira
Relação; e a· despesa t que na Casa della e na cad'êa~

se fizer ,. será por ordem do Governador, óls~jstindo a
tUas o Provedor da Fazenda.

Antes de entJarem em despacho, se dirá. todos· os
~ias Missa por um Cape1lão , que o Governador para
JSSO C!scolher, e será pago á custa das despesas da
Relação; e acabada a Missa. começaráó a qespªchar,
e- estaráõ- quatro horas ao menos J por um elogio de
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arêa t que estará na mesa. aonde o Governador estiver:
E os Desembargadores t em quanto estiverem em

despacho na Relação com o Governador. estaráõ
assemados cm escabeHos de encosto na mesa grande,
e em cadeiras rasas- nas outras mesas pela ordem t que
se costuma na Casa da Supplicação.

E os ditos Desembargadores não entraráo na Re..
lação com armas t nem trarão vestidos de côr • e an.
darão vestidos assi na Relação t como na Cidade com
as opas., que costumão trazer os Desembargadores da.
Casa da Supplicação t de maneira que representem o~

cargos t que tem (I).

7ritulo da ordem. que o Governador do Estado do Brasil hlJ
de ,ter nas (ousas da ]ustira e Relação.

O Governador irá á Relaçâ:o as vezes, que lhe pa.
recer t e não votará, ne·m as~ignará Sentenças t e usará
sómente do Regimento t de que usa o Regedor da
Casa Gla Sypplicação t em tudo, que se poder applicar.
Assignará ;sómente nos casos de perdões' e Alvarás
de fianças. ·e nos mais abaixo declarados.

Terá o Governador particular cuidado de mandar
pagar os ordenados aos Desembargadores a seus rem·
peso Glevidos, de maneira que sejão sempre pagos
com effeito aos quarteis , sem nissG haver dilação (2);
e o pagamento se lhes fará na Relaçã'O no fim de
cada quartel.

As peti-çoes t em que se pedirem Alvarás de fiança.
se daráo. ao Governador estando em Relação> e ahi as
.despachará com J o Chanceller sendo presente. e em
sua ausencia o Desembargador dos Aggravos mais
aRtigo. e com o ]ui~ da Clausa t el1ão havendo Juiz
da causa> com um Desembargador dos Aggravos; e
nos clespac hos das petições assignaráo com o Gover-

(1) v. Alv. de 30 deJ'unbo de 1652.
!2) Y. Cartt. de 4de Junho de 1614 t 16 ~e1Jezcml.>ro de 1615 1 !

JJ d~ AgoH(l ~e .16.2oJ, .-
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'nadar os -Desembargadores. que nelles forem e os
Alvarás se passaráõ em meu nome, e seráõ assigna-
dos pdo Governador. e os ditos Alvarás /evaráõ to..
das asdausulas.) que levão os Alvarás de fiança, que
se .passão pelos meus Desembargadores do Paço, de
Cjue se lhe dará a minuta; e no ·de~pacho dos ditos
Alvarás ·gllardaráõ ·a ordem da Ordenação do Liv. r.
Titulo: Do Rf'gimenlo dos Desonbm:gadoí'es do POÇ? §§.
24,25 .. 26.e 27, ,e em nenhum dos casos nelles exce
ptuados podcr~õ passar AllÍar.á de fiança.

Poderá o Governador receber petições de perdões.
e despachalas em Relação com aquellas pessoas, com
que deve despachar os A/.varás de fiança con.forme a
·este Regimento., n-ão sen-do as raes petlções de pena
pecuniarias ).nem dos casos exceptuapos 110 Regimen.
to dqs Desembargadores do Paço §§. 18. '9 e 20, nem
nos mais casos, que adiante houver por bem de ex
ceptuar; e nos mai.s casos .poderáõ peFdoar, guardan
do em tudo a fórma do Regimento dos Des mbarga
-rl0res dei Paço /la §•.2 I •

O Governador proverá'cls serventias ·dos 'Officios
da Relaçãe.) que vagarem por morre, ou -outro qual
q.uer modo; e assi .as serventias dos mais Offieias do
·districtD de seu governo) até Eu prover de proprie
dade ,.como houver por ,bem j e a serventia .dos Offi.
cios. que pela dita m.úleira vagarem Bas tres Capita
nias do Sul, pl'O\ierá o Gov-ernador dellas. corno leva
por seu Regimento.

O Governador mandará tomar residencia cada tres
annos aos Ouv-ídores das Capitanias) ·e ·aos Capitães e
pessods, flue servirem em seu -lugar., .por um Desem..
bargador da Relação, que para 'is-so escolher ·de satis
fação.) conforme á Ordenação, e ao \Regimento novo.
por que se mandão ·toma-r as -rcsideFlc·jas : e parecendo
ao Governador necessario visitarem-se as Capit.an~as,

.0!"den3rá ao DescmEJa rgador, que for tomar residen.
Cla, as visite, tirando devassa dos .crimes. que ncHas

LL. Ex/r. 'lom. J. O
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acolltecerem', e proverá o que lhe Rarecer na fórma.
G\-le o fazem os Corrcgedol~es. das Comarcas: e n11O"·.
consentirá o Governador que tornem a servir os diros.
Ouvidores, aC,abarios os tres annos, sem minha cspe__
cial Provisão; e depois· de v,isras. suas resiàencias em
Re ação, não Ih~s.achando c-ulpas-, p.oderáõ tornar a,
servir) com obrigação de dentro de um anno appre__
sentarem Provisão minha, por que o haja Eu assi por
bem: e o diro GO\ ernador mandará por um Oes€ITI...
bargadol' toma-r residencla ·c.ada· tre&-UI11.10S·· ao. Ouvi•.
dor geral· das.ditas tres Capitanias do Sul; e o Gover.
nadar das ditas tres Capitanias mandará cada tres
annos tambem tomar residen<::ia, na, fórma, do Regi-
menta·, pelo seu Ouvidor geral aos Capitães e Ouvi
dores das Capitanias.. do. seu..districro J ou quem seus..,..
GlI:gas. ser.-v~r.;: e todes. os alHOS désUls resirlen~.as. se
enviará0 á. Relação., para se verem e despacbarem na'
Mesa gl'nnde, como for ju-stiça. li· achando... se algu
mas- culpas., proced~rá o Promotor· dn Justiça ·contra~.

os olll.pados na fôrma de minhas Orôanaçôe-s; e não
se achaudo culpas, .se IIJes passará sua·· cerridfío de~

como> tem servido bem J para me poderrm requerer JA

como se cos-r.u ma passar pelos .Corr gedure da Corte_o
114 Casa .da Súpplicação.

O Governador nomeará cada.tres annos um Des-
embargador de muira connança, que rire devassa na·
Cidade do. Sal\7ador dos Escrivães, .Advog:ldos e Mei-
l,inhos J Alcaides, Contadores I Enqueredares , e de to·
dos os mais,Of1kin~s~de ]l1s~iça' e Fazenda, tirando.
Desembargadores da Relaçã.o ;. e isto alem das devas-
sas, que o Ouvidor geral, e.outros OfÍlciaes de- ]usli-.
ça· da dita Cidáde, s50~()brigados rirar·cada anno,col1-·
forme a. sells,..Regimeoros >:e o.-diro De:sembargador'
woe.ederá eontl'a- os..c.ll-l-paclos., como for :lustiça : e em.
fi"oal os déspa-enará: ~m Relação üQm os Desembarga-'
dores, que Q.GoNernador lhe nomearó

. ÃQ Govenn-~dor.; encommendo que.·tenha .. rnuitO'!



.E >r T R A V A'G A N T ! S.

particrllar cuidado de guardar, e fa~er que se guarde
a jurisdicção Ecc1esiastica j e intromettendo-se o Bisp'o
na 'Secular , e imenrando sobre isso .procede-r com ceo.
·suras, tomará conhecimento dos aggravos ·delIas nos
'casos., em que o Direiro o permitte , o Juiz dos Fei.
ttos de m.inha Corôa Ela R.elação das partes do Brasil ;
te procerlerá na mesma fórma, com que em semelhan.
tes cases se procede por minhas Provisões na Relaçâ<J
,da India; étS quaes , 'e o Regimenro, que nisso falia ..
se dará<5 para·o Chanceller da Relação do Brasil o le
var I e se 'regislar nos 'livros della, e no fim deste Re
-gimemo; e o Consc'1ho da lndia me avisa~á do que
:nisto se fez.

Q Governador f:'1rá auàiencias geraes aos pres'os
~rodos os mezes na fórm:t. que be -maf.1dado ao Rege
dor da Casa da Suppli-caçíio pela Ordenação do Ue/o
"1. '1it. J" §. 30. .

. As .cond.emnm;:ões de din'héiro I que se fiz-erem em
~elação, 'Se applicaráõ para as despesas della; e o
'Governador e ·os r>csembargadores as não poderáõ
~pplicar ,para 'outra parte: das quaes condeinnações
~have-rá 'um Recebedor, te Escrivão de sua receita e
~es.pesa': e as despesas se fadõ por ordem do Go...
oIVernador.; . para o que haiverá um li vw assignado Je
!lü-inerado .por lUm DeseRlba~gador. a que o Gove·r
-nadar o commetter•

. E pa-ra Eu sllber os Fenos assi crimes, <:0010 cíveis,
que na Relação se despcicharerh. em cada um l1·nno, C,

'Governador manda1'á fazer 'um 1'01 / de todos os ditos
eitos_. que farão despachados nnalmente. e dos .que

ilcarem por ,despa.char; o qual rol me enviará cada
'anno.

O Governador mandará fixar cada <\Ono nas por.
tas da Casa da Relação ~Im Alvará I por que -declare
'Como 'nos dous me'les seguintes be 'concedido espaço
'Ou ferias; Q que fará no tempo. que lhe parecer mais
riect.'Ssario , conforme as occupações e necess.idndes
dos Lavradores daquel:l..e Estado. O 2
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E ter<Í muito cuidado, que os Officiaes da difa
Casa, e se~s cria ios não foIção ddnllW, nem prejllizo- ,
nem dem-oppre :ão aos moradores da dila Cidade do
Sal vaoOl; I .nem cios outr.CS. Lugares) aonge forem en.
viados; nem .lhes tomem os mantimentos contra Sllas
v'Ontades I ou por menores· preç.os 1_ do que valerel~
pelo estado da terrn ;. nem lhes fação oulra alguma
vexação; do que se informará as vezes, que. lhe pa.
recerem necessarias; e mandará proceder colltra os
culpados, como for justiça. .

O Governador terá particular cuidado de mandar
guardar e executar a Lçi I. que ora mandei fazer sobre
a liberdade do Gentio do Brasil (I) , que lhe será man..
dada I como nella se·dispoem.

Terá panticular. cuidado de prover sobre as lenhas
e madeiras I. que se. nã.o corte~n I n,em queimem para
fàzer roças., ou .para outras cousas em panes,., que se
possa escusar; .. por quant"o s.?~'infor1Pado I q le em ai•.
gurnas Capitanias do drto };seado havia. muita falta
da dita !enh'l e made·iras. l. e pelo temp,o em diante a
haveria muit? maior ,oque será. causa de não po_
derem fazer mais engenhos. e de os que ara;ha., drí..
xarem de moer.
~e o Govern-ador daqueJle Estado não impida ...

nem susQenda a. execuÇao das Senrenças, que forenl
dadas em Relação I ali que forem deste, ~eiJ1o; antes
para arelGeGução dellas dê topa a ajuEla. e- fav0r', que'
lhe for pedido" llrinciAall;J1ente,cooc.ra ( os podêl:osos~...

O:Governador ttrá-cuidado' de laodaT aposenral
. os Desernba~gadores • e os mais orf,c:iaes da Relação,,,.

com a menos oppres.são dos moradores, que. puder'
ser, de que eUe só tomará conhecimento I sem appel...
!ação. nem a.ggrav.(); e nomeará.um Omcial da Rela.
çfio dos. de mais confiança para servir de A.posenrador
p.equeno ; e o Ouvidor ge ·u.servirá de AJmotacé ,mór., ,
para prover ·aos Desembargado.res, e mais Officiaes da~

(I) V. Alvv, de ~o.de_Jwho de 1609·t e 10 de Setembro de 1611.-



Nela-ção de. tl:Ido ,o'q u~ for I'lec~ssati()'-~ e d'elle Se poderá
aggravar para o Governa}i0-r, o qu,a.l·despachará os agl"
gravos, q.lJe sahirem do A lmora-cé mór-, em Relaçã0
~om Adjumos; mas teráó sóqlenre votos cot1~lIlrivos;

e o Gavern.ador porá. sóment~o çiesp.acho ,q.ue l,ne pa-
.reeer justiça i

N3 i Capitania de Pernambl:lco, pdr'Str gr(\.nde a"
pavoaçáb, e de muiro QommerGio, haverá um _OH vi

.dor n0t:neado pGr mimo; para o·que me conf,lilr::JriÍ o
Conselho da lndia- Letraclos apr-rovados p.elo Oesem-'
bargo do PêlÇO. . J ' •

Poderá- o. Gover:~lldor com os :..Desembargóld0res
em Rela.ção suppri,r os def~itos e nuUidades dos l au-'
.to~, quande IRe pareGer, que· eonv-em a bem da justi-'
.Ça, conforme-a Ordenação- do Liv. T. 'Til. 5. § I2, ;'
e não- s.endo Q Governador !;la RelaJ;:iio ",Oll seoda ~u

s'enre da· Ci-dad@-do Salvador, sflTJYirá' em seu lugar o''
ChaJ)celler na, fórma da Ordenação; e e I1!Ja u.senda .
do Chaneeller J servirá o Ocselll barg~dor . dos Aggra-
vos mais aRtigo.. .

Toqo~ 9s 'Desemba rgad~res'h~weráõ' os J}lri-.vitegios'
·Héllja < j•.el~eu cri:ld0s, q4 J~r(! ~'goz~o ~Qs Dest'm
JJjr-gilwe,s'b(h1sj,Reláçqes PlJlilmi~hp •.q. ,l)-~ç.Õ{JS~; e'
ha verão í'\S iPmpjn:l- I que liti\'ã{) ·:o~ . (;sorn ba ligél.Ó,{) res
d~ Riela-yão da.Ca ., do RorfO: e (h!ljd'a'r~o:J que- houver·
de havç~ o M-ed,ico ç C~ruFgião.,.- Giu CQrn clles a. 'en~
tar .0 J?r~sidcnte e Conselho~da fnslia , se pagará da~'

.desRezíls qa Rçhl~O., por mandaçio, do ,qoveljnaeor-l> '

.e, em. M1semcia. dp ,)Ché\nccJler.j' é

; I

o ChanecJler ,!er.á. ~oda' as C'a'l'tas 'e Sentençás' t •

que forem dadas pelos D~s,€ hargadnr.e·s da Rela<;ão; .
.e no glosar e~despa€h~lT,a~ ,glosas guardará- a .fárma ~

em que.Q Chànceller d~.... ICasa dai Súpplieação as·des;.;
'p~cha por'Jbem .de ,minh,as Or,denaçQes i ,e. assi passa_ .
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·rá para a Chancellaria todai as PtovisõéS, assi de
Graça, como de JI:Istiça e Fazenda. que forem des..
pachadas e assignadas pelo Governador por razão dG>
seu Regimento j e n0 passar de.llas guardará o Hegi.
:menta do ChaQ€<iller mó.r j 'e AO dcspacAo das g~o.

sas, que lhe puzer. não estará presente o Governa•
..dor ),Jf}e'm -o Chnncelltk • mais que ao propôr -da duvj.
da; e nas mais glosas, que não tocarem ao Governa.
dor. poderá elle ser prese'me; e os Escrivães) que
-as taes R'ovisáes ,fizerem.) Hão ponhã.o clausula l1ellas.
_que. não passem pela Chancellaria; e contra os que as
'pãssarem se procederá na fórma da Orden-ação•

..E o dito Chaoq:ller conhecerá das slIspeisões, que
se puzerem a0 Governador. e as despachará em Rt:"
lação com os Adjuntos. que lhe parecer; e ao despa"
cho dellas não será presente o Governador: e"Üs Re~

.:ClIsantes depositaráõ a mesma caução. que dcpêsitãô
-os'que recusão ao Regecl0r da Casa da Suppl-iéação';
e em tudo (;) mals se guardará a fórma da Ordenação
rias suspeições.

E ,o dito ChancelJer da Casa servirá de Juiz dos
·Cavalle-iros -das rres Ordens Militares n'<\ fórma. qué
por Bulia Aposrdlica serve o Corregedor do Crime dé
minh~ C0rte por minha ,provisão púticular.

E cornhecerá dos casos e erros dos Tabelliães f

Escrivães e outro.s Officiaes. de que o Juiz da Chan.
cellaria da Casá da Supplicação póde conhecer -; e
passará Car-tas d-e seguro elos ditos casos. sendo d~

qualidade para isso; e nenhum outro JlIlgápo.r a-S
passará: e bem assi conhecerá da appelJações dos
erros dos ditos Officiaes do Estado do Brasil) e dos
aggravos d'ante os Contadores das custas.; l1sándo
em todo o àcima dito do Regimento dado ao Juiz
da Chancellaria da Casa da Sl p.pli cação.. I -

E.o Chânceller fará as audiençia~,. qi.l_e~he obriga~

do fazer o Juiz da Chancellaria .• -nóS ,di para i s@

erdenados ; e as Sentenças. 'que tO dtto tChan~ lle:r der.
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passará pela. Ch~lil<!eliaria o f)escmbarga~ur ~as Ag
gravas Lnais antigo: e em todas as audlenclas. que
se fizerem na Relação I assistirá um Meirinha COIl'l

seus homens ( I ) • pa ra acudi" ao que for necessario :
o quando o Chanceller for ausel'lte '. ou impedido. de
maneira. que por isso não ossaservir, ficaráó os Sef.
los ao Desembargador dos Aggravos mais antigo no
Offlcio ; o qual conhecerá< de t' do o que o dito Chan-
(c-ller podia conhecer. '

E em tudo a mais, que neste/Regimento nâo'vai
declarado, usará 0. dito Chancelller dos Regimentos'
dados ao CIYanceifer da Casa da Supplicação. e ao
Juiz da Chancellaria por minhas- 0-rdenaçges ;. e isto
nos casos. em que se poder m applicaf

c.Iilrtlo dos Dese-mbm'godoru dos_ Aggrovf)s:-
e .I1ppeNo(oes. .

E' OS Desemb"argadores dos AgcrTilvCS' gunrd:iráõ·'a.·
o;rdem e Regimento, que hc d"do. e de q!.le LI ão·os
Desembargadores .das Aggravos da C;lsa da Supplica
trão ; no desp.<lebo das.Sentençns' naes I interlocuto
J'i~s e petiçõeS', .. e'terá;)'· alçada até a.,guantia-dt'! d U~

J,)'ll! cruzados nos -bens de raiz; e·t:\{)S' moveis até: a
quaQt~a de tres mil cruzados ~ e passando da dita
quant-Ia • poderáõ as par.tes aggravar. para. a· Casa .da:'
Su ppl icação.

A.os Desem ba-rgadores dos A'ggravos 'pefrém:e {'O.. 

nJhecer dos Clggravos das Sentenças. que o· ü-uvidor';
geral do Civel, e o-Provedor.dos defHnros eTeúducs,._
derem no!> casos', civeis, que' não couberem' em sua:
a.lçada : c assi conheceráó dos aggra vos e appellaç':' e .
que·' vierem do Ouvidor 'geral das tres Capitanias' ·do"
Sul; e dos' 6af'irães c Ou \'idci~es . oeHas. que não
couberem em sua ::J!-çada. por seu Regimento•.

E assi lhes pel rer:rcc·o conhecimento das appella~

, (t) , v~ Regim•. da. Casa.da Supp~icaçã.o de 7 'ue 1ulho de'16ô5. 5,.".
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ções dos casos civei.s, que sahirem dtante o Ouvidor
gáal, e dos Juizes Ordinarios e dos Orfãos, e quaes.
quer outros Julgadores de todo e düo Estado do Bra
sil, que excederem a alçada dos ditos Julgadores, e
que a outrQS Juizes especialmente não pert ncem por
bem de minhas Ordenações, ou Rcgimemos: e isto
pda maneira e Q-rdem, que conhecem os Desembar.
gadores do~ Aggravos da Casa da Supplicação.

Outrosi conheceráo de rodas as appellações dos
.casos crimes, que ... ie·rem de rodos os Julgadores do
Estado do Brasil; I.lS quaes de pachará6 em Relação,
pela arrAem, que as .despacbãQ os Ouvidores do Cri.
me da ·Casa da Supplicaçã0.

Todos os Feitos civeis , que por bem deste Regi.
-menta lhes. pertencem, despacharáõ por tenções; e
no despacho àelles se guardará a ordem, que tenh(}
dado por minhas Ordenações aos Desembargadores
.dos Aggravos e Appellações da Casa da Supplicaçã0,
assi no despacho das Senrenças diffiniri vas, como das
~nterlocutorias , Dias de apparec.er., Insrrumentos de
aggravo, petições e Caltas testemunhaveis : e terlÍô
alçada nos bens Oleveis até tres mil cruzados, e nos
de raiz dous mil cruzados, quanto á quantia princi
paI, de que se tratar, não entrando nisso I os frutos,
que se pedirem, nem as custas; e passando as ditas
quantias na manein acima declarada, poderáó as
partes aggra var pai-a a Casa da Supplicação.

E quando se tratar ele negarem algum aggravo
.para a dita Casa da Supplicação, se ajuntaráõ na
Mesa grande todos os Desembargadores, que eSlive.
·rem na Relação, e o que se assentar por mais votoS,
,assi em conc;ederem, como em r.1egarem o aggravo,
,se fará disso Assento no Feito, em que todos assigAa
ráó, e o que assi for assentado, -se cumprirá.

E os Desembargadores dos Aggravos conbeceráõ
das petições de aggrav.Q dos caSGlS .crimes e .ci v-eis,
que se fizerem, de todós os Julgadores, que residem
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na Cidade do Salvador, e em todos os Lug.ares, que,
forem da jurisdicção da dita Capitania ,- nos casos cm
que se póde aggravar por petição, e as despachará5
na fórma das Ordenações.

E posro que ~ conforme a Ordenação. nas appel
Iações., passando a quantia de dez mil reis, são neces
sarios tres votos conformes para cOi"!-firmar, ou revo
gar: Hei por bem e mando) que até a quantia de
vinte mil reis bastem dous votos' conformes em COIl

firmar, ou revogar; e passando ,a dita quantia,' será5
tres votos conformes em confirmar) ou revogar: e não
se conformando os tres Desembargadores dos Aggra
yos) correráõ por outros Desembargadores da Rela.
~ao -, e acabará no Chanceller; e posto que dê voto •
passará a Sentença pela Chancellaria, sendo assigna-'
da pelo primeiro) e pelo ultimo voto.

E dos Feitos e causas) que os ditos Desembarga
dores dos Aggra'los .despacharem) levaráõ assignatll
Tas) assi, e da maneira, que levão os Desembarga
dores dos Aggravos da Casa da Supplicação.

Tomar.áõ conhecimento dos Aggravos, que se ti.
rarem do Governador, nos casos declarados em sell
Regimento. em .que delle se póde aggravar para a
Casa da Supplicação : e votaráõ no despacho o Chan.
celler, e todos os Desembargadores dos Aggravos; e
o que pe.la maior parte for acordado, isso se guar
dará: e sendo votos iguaes, votaráõ outros Desembar
gador.es, qHe na Casa se acharem presentes.

E em tudo o mais, que neste Regimento não vai
declarado, usaráõ lOS ditos Desembargadores dos A(1'.

gravas do Regimento, dado aos Desembargadores d~s
Aggravos da Casa da Supplicação por minhas Orde
nações; e isto nos casos, em que se poder applicar •
como acima he dito.

LL. Ex/r. 'Iom. I .. p



cri/filo âo O'dvidor geral das causas doeis
e crimes.

Ao Ollvidor geral pertence o conhecer por auçã(}
nova de tod s os delictos, qlle na Cidade do Salva.
dor» e em cada um dos Lugares, que forem da ju.
risdic.ção da dita Capitania, se commetterem , estan.
do o Governador) ou a Relação na dita Cidade,» ou
em cada um dos ditos Lugares j @ os Feitos» que se
processarem, em seu Juizo, os despachará em Relação.

Conhecerá outrosi de todos os Instrumentos de
aggravo, ou Cartas testemunhav~is» ou Feitos cri.
mes» remettidos nos casos, em que se podem remetter)
que 'iierem de quaesquer 'partes do Estado do Brasil;
os quaes despachará em Relação, nã{) pertencendo o
eonhecimento delles a outrOS Julgadores especialmen.
te» conforme ás mi nhas Ordenações e Regi mentos.

E assi conhecerá por petição, de todos os aggra..
vos crimes» que as partes tirarem d'ante os Juizes»
e Ouvidor da Cidade do Salvador» e de todos os Lu
gares» que forem da jurisdicção da dita Capitania)
aos quaes mandará por si só responder) e os taes
aggravos despachará em Relação.

E bem assi conhecerá por aução nova) e despa..
ci1:lI"á por si só todos os casos, Qe que póde conhe.
c~r e despachar por si só o Cor-regedor do Crime da
Cone; e da determinação, que nos ditos Casos der)
se poderá aggravar por petição á Relação) na ma.
m'ira, em que se aggrava do Corregedor da Corte na
fórma da Ordenação.

Passará Cartas de secruro em roaos os casos J em
que as póde passar o Cgrregedor da Corte por bem
de sel! Regimento j e no passar, dellas; guardará a
fórma da Ordenação.

Poderá avocar por petição os FeitQ$ crimes) que
se tratarem diante dos Juizes da Cidade do Salvador J

e dos Lugares da jurisdicção da dita Capitania J. nos
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casos, em que a Ordenação o permitte j e receberá
querelas em todos os casos. em que o Corregedor da
Corte as póde receber.

E :la dito Ouvidor geral penence o conhecimento
por nova aução de todos os Feitos civeis da Cidade do
Salvador, e dos Lugares, que forem da juri dicção da
dita Capitania, estando na Cidade a Relação, ou em
cada um dos ditos Lugares; os quaes se processaráõ
em seu Juizo, e os despachará por si só, dando ag
gravo no que passar de sua alçada na fórma da Or
denação, como concedem os Corregedores do Cível
-da Corte.

E outresi lhe pertence passar as certidões de justi
ficações. na maneira que por seu Regimento as passa
Q Juiz das justificações no Conselho da Fazenda.

E o dito Ouvidor terá alçada por si só até quinze
mil reis nos bens de raIZ, e nos moveis a~é vinte mil
reJs.

E das Sentenças interlccutorias. que o dito Ouvi
dor der. poderáõ as partes ~ggravar por pttiçao. nos
'casos. em que pela Ordenação o podem fazer dos
Corregedores do Cível da Corte.

Fará tres audiencias. assi para os casos crimes,
corno ci veis juntamente) ás Segundas. Quartas. e
Sestas feiras de cada semana ás tardes. a que será,pre
sente o Meirinho da Relação) e o acompanhará com
seus homens de sua casa até a audiencia (I)

E o dito Ouvidor geral) e todos os mais Juizes e
Justiças conheceráõ de todas as causas civeis e cri.
mes) não sómente da gente) que está alistada nas
Companhias de guerra daquelle estado. para acudi
rem aos reba tes e occasiées. que se afferecerem j mas
tambem cios Capitães. Soldados e mais Officiaes de
guerra) que residem nos Castellos e Presidias. que
'Vencem soldo á custa de minha Fazenda. com dC'cla- ,
ração, que as appellações, que sahirem das Jllstiças

,(.1) V. Alv. de 25·de :Oczembro de i608. a
P2
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aos Lugares, em que houver os ditos Presidias, sen.
fio de causas cl'imes dos C&pitães, Soldados e maiS'
Offkiaes ddles, os Desembargad res) que as hou
verem de despachaF. as. despachem na.. fórma de seu
Regimel1to per.ante o Governador.. qu·ando for á Re
lação; e da mesma maneira o dito Ouvidor geral des
f>achará, na fór:ma deste· Regimento) os casos crimes:
dos ditos Capitães, Soldados e Officiaes de guerra t

que residirem nos ditos Castellos e· Presi·dios , de que
por seu Regimento póde conhecer na doita Cidade do:
Sal vador, aonde a Rdação reside·. e cinco legoas ao
redor, perante o dilO Governador. sem embargo que
por seu Regimento o dito Governador podia S0 delles
conhecer) o qual nesta parte hei por bem de revo.
gar e revogo. e assi qlJaesquer outros Regimentos,.
Alvarás_ c Provisões, que em contrario houver; e hei
por bem) que assi 0- dito- Ouvidor, como os mailt
Juizes e Justiças) conheção e despachem. assi os
casos civeis, cerno crimes, na fórma acima- decla.
rada, e como por seu l~egimento devem farzer.

E- em tudo o mais, que neste Rtegimenra não vai,.
usará o dira Ouvidor- geral, nas causas civeis e cri.
mes" dos Regimentos J de que usão os Corregedores
do Crime e CiveI de minha-Corte por rninha·s Orde..
nações; e isto nos casos, em que se, puderem appli
caro

Titulo. do' Juiz dr;s Fei/os da Cor.ôa., Fazenda,
e l:'Jsco..,

Q' Juiz. dos, Feitos da- Corôa e Fazendã- cOl1'he..
cerá de todos os Feiras da Corôa e Fazenda por aução
nova. e por petição d~ aggravo na Cidade do Salva..
dor. e nos Lugares da jurisdicção da dita. Capitania,
esta ndo nella a Casa da Rela ção; e de - fóra ,da dita
Cidade) de todas as partes do Brasll conhecerá por
appellação e Instrumento de·aggravo. ol:1·Cartas teste.
munhaveis) de todos mI ditos Feitos) posto. qy.e selão
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et:ltre partes; e assi conhecerá de todos os mais cas~s)
·de que póde conhecer o Juiz dos Feitos da Corôa e
Fazenda da Casa da Supplicação por bem das Ordena
~ões'; e os ditos Feitos despachará em Relação COI1-_
f.orme a ordem) que tenho dado por minhas Orde.
nações aos Juizes dos Feitos da Corôa e Fazenda cla
dita Casa qa Supplicação.

E das interlocutorias) que puzer em quaesquer
Feiras por si só ). podel'á hav.er· aggravo por petição.
para a Relação nos casos) em que por bem. das Or
denações se póde aggra,var pOv petição.

Q. düo Juiz da Fazenda e Cor€>a se.rvirá junta
mente de. Juiz do Fisco, e usará em tudo' do Regi_
mento,. que tenho dado ao Juiz do Fisco, que reside'
na Casa da Supplicação) do qual para. i so lhe dará
a copia concertada com o proprio Regimente•.

E assi conhecerá. d€ todas as appellações e aggra_
vos) que sahirem· d~ ante. os Provedores· de minha,
Fazenda., não cabendo na. dita alçada' do ProVec!Oli
mór; e posto que as appellações e aggra'L0s sejão da,
dita. quantia, que tenho dado ao·Provedor mór) iráõ
direitamente á Relação, não estando o· Provedor. mér
mais perto do Lugar", de que vierem as· ditas appelIa
ções c aggravos) que a élita Relação; porque neste.
caso sGmente iráõ a.o dito Juiz: e'o sobredito se en
tenderá nos casos) que se treltarem entre partes sé..
,mente.;. porque quanto ao que tocar á arrecada.ção de
minha Fazenda., se cumprirá em tudo o. Regimento t.

que tenho dado ao dito ProvedoF mór.
Outrosi conhecerá de todas· as ~ppellaçôes e ag_,

gravas,· que sahirem de ante o Provedor mór) dos.
casas-) que não couberem. em sua alyada). que será
nos bens. de raiz até a quantia de quarenta mil reis).
e nos moveis aré cincoenra; e usará do Regimento do
Jui'4 da Corôa da Casa da Supplicaç~o em tudo 0,

q~le se: p'uder ap'plícar•.
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'Ii/relo do Procurador dos Feitos da Corôa) Fa~enda
~ Fisco) e Promotor da Jus/ifa.

O Procurador dos Feitos da Corôa e Fazenda
deve ser muito diligente, e saber fl{\rticularmente de
todas as causas, que tocarem á Corôa e Fazenda)
para requerer nellas tudo o que fizer a bem de mi.nha
justiça; para o que será presente a todas as audlen.
cias, que fizer o Juiz dos Feitos da Corôa e Fazen.
da) e bem assi nos mais Juizos, que tocarem a minha
Fazenda; e cm tudQ o mais cumprirá o Regimento.
que tenho dado ao Procurador dos meus Feitos da
Corôa e.. Fazenda , por minhas Ordenações.

Servirá outrosi o dito Procurador da Corôa e Fa
'lenda, de Procurador do Fisco, e de Promotor da
Just iça; e usará em tudo do Regimento) que por
minhas Ordenações he dado ao Promotor da Justiça
da Casa da Supplicação, e ao Procurador do Fisco;
e procurará (quanto lhe for possivel) saber, se se
usurpa a minha jurisdicção por alguma pessoa Eccle
siastica) au Secular daqueIle b.stado, e procederá
contra os qlle a usurparem, na fórma, em que por
minhas Ordenações o podem fazer.

crilulo do Provedor dos Defu1110s t Residuos.

Ao Provedor dos Deful1to~ e Residuos do Estado
do Brasil pertence conhf:cer por aução nova na Cida
de do Salvador, e em todos os Lugares, que forem
da jurisdicção da dita Capitania; o qual despachará
os Feitos, que em seu Juizo se processarem) por si
só, dando nelles aggravo nos casos, que não coube
rem em sua alçada; e usará do Regimento, que tenho
ciado por minhas Ordenações aos Provedores dos 01'''
fãos e Resíduos da Cidade de Lisboa, e aos Prove
dores das Comarcas do Reino, em que se puder ap..
plicar, e no que por este Regimento não çstiver espe.
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cialmente provido ~ pore-m quando o Testador em seu
testamento nomear alguma pessoa particular) a que
mande entregar toda sua fazenda para cl:lmprimento
de seu testamento) não tomará o Provedor dos Re
siduos conhecimento delle) e guardar-se-ha a fórma
do que tenho mandado por uma Lei) cuja copia
autbentica se entregará ao Provedor dos Residuos an
tes de sua embarcação) a qual se registará nos livros
da Relação.

E o dito Provedor terá. alçada até vinte mil reis
nos bens moveis) e nos de r~iz até quinze mil reis,.
sem appellação nem aggravo; e appellará nos Feitos
dos Residuos por paIte delles,. e. dos Captive5-) nas,
Sentenças. que der) naquelles casos. que não coube
rem em sua alçada) posto que as partes não appellem.
das ditas Sentenças conforme a. Ordenaçãe.

Haverá no Jui.zo do Provedor uma caixa de tr.es.
chaves) das quaes o dito Provedor terá uma) e o Es
crivão d~ante elle €lutra). e o 'fhesoureiro r-erá outra;.
na qual se metterá todo o dinheiro de defuntos ..
que no dito Estado houver j e se carregaráõ em um
livro numerado. com seu· encerramento. na fórma da,
Ordenação. que estará dentro na dita caixa. a qual se·
não abrirá) senão quando se metter dinheiro nella •
ce se carregar no dito livro) estando todos os tres Offi_
€iaes presentes. assi á. receita • como á despesa do
dito dinheiro.

E o.dinheiro, que na dita Arca) pela dita manei
ra estlver depositado, e todo ornais'. que pertencer
aos Residuos, o dit0 Provedor nao consentirá que seja
tirado d,\ dila Arca) nem emprestado' a Fessoa algu
ma; mas sómenre o el1vi~rá a este Rein0 por letras)
Como he costume) ou o mandará entregar nas partes
00 Bvasil, a quem por direito pertenceI'.

E porque sou informado) que fallecendo algumas
pessoas ._ a que se não sabem certos herdeiros) os Go_
vernadores dão as fazendas dos ditos defuntos a algu-
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mas pesso'a_~ I de que nascem muitos incol1venient<:s i
querel1do nisso prover I hei por bem e mando I que da~

-qui em diante os ditos Governadores não dem as ditas
fazendas a- pessoa alguma com fiança) nem sem ella.
e o Provedor as mande pôr em boa arrecadação con~

forme a ordem de minha Fazenda J mandando..as ao
Reino dirigidas ao Thesoureiro dos defuntos de Gui~

né I a que pertence o Regimento do tal dinheiro.
Terá o dito Provedor particular cuidado de saber I

quando as N~os e Navios do Reino chegarem á Ci.
dade do Salvqdor J e outros Portos do dito Estado I se
fallecêrão nellas algumas pessoas I e o modo I em que
se procedeo no Inventario de suas fazendas I fazendo
pôr tudo em boa arrecadação, conforme a seu Regi.
menta J e obrigação de seu cargo.

E pela mesma maneira terá particular cuidado de
mandar rodos os annos 'por letra nas Náos e Navios
do Reino todo o ,dinheiro) que em seu] uizo houv~r

de defuntos) dirigido aos Offieiaes J a' que pertence
f:ntregar-se por belJ1 de meus Regimentos; I para nesta
Cidade se dar J e enrregar ás pessoas) a quem direi.
tamente pertencer; e enviará certidão nos autos I para
se saber a quem se deve entregar) e a razão) que para
isso ha.

Das appellações, que sahirem dos Juizes dos ar.
fãos do Estado do Brasil J não tornará conhecimento o
dito Provedor; mas iráõ direitamente á Relação aos
Desembargadores dos Aggravos ) aonde seráõ despa.
<::hadas conforme ao Regimento dos ditos Desembar
gadores : nem outrosi tomará conhecimento ~os aggr~.

vos I que por Instrumentos J ou Cartas testemunhavels
vierem das Capitanias do Brasil; mas viráõ direita.
mente aos Desembargadores dos Aggravos , a que o
conhecimento pertence) como em seu Titulo fi a de
clarado.

Das Sentenças interlocutorias) de q ue por minhas
Ordenações se póde aggra var por petição J ou Instruo:
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mento de aggravo. poderáõ as partes aggravar para a
Relação na fórma de minhas Ordenações: e os aggra..
vos qll.t) sahirem de ante os Juizes dos Orfãos da
Cid;de do SaIvadór. e nos Lugares. que forem da ju
risdicção da dita Capitania. iráõ direitamcnte á Re~

lação.

crítulo dos Escriváes. que tIa Casa ha de baver.
e Meirinho.

HAverá dous Escl'ivães dos Aggravos e Appella.
ções. que escrevão nos Feitos. a si cíveis. como cri.
mes. por distribuição. Haverá dous Escri\'ães. que
escrevão nos Feitos do Juizo do Ouvidor geral. um
nas causas civeis • outro nas crimes. Haverá um Escri.
vão. que escreva nos Feitos do Juizo da Corôa. Fa
zenda e Fisco.

E outro. que seja Escrivão da ChanceI1aria maior
e menor. e das suspeições e feitos. de que o Chan
ceIler conhecer. como Juiz da ChanceJ1aria e das
Ordens; e será o dito Escrivão provedo~r das dizimas.

E outrosi haverá um Meirinho da' Casa. que ser.
virá. tambem de Meirinho das Cadêas; e usará do
Regimentq. dado ao Meirinho das Cadêas da Corte.
no que se puder applicar ; .0 ql:lal terá particular cui
dado de prender aos delinquentes. e de acudir ás bri.
gas e arruidos. que de dia. ou de noite se fizerem:
e ha de acompanhar ao Governador. e ao Chanceller
de sua casa até ~ Relação. e ha de assistir nella o
tempo. que estiverem em depacho j e acompanhará
o Ouvidor geral) quando for á audiencia; e assistirá
em todas as que fizerem os Desembargadores da Re~
lação.

LI. E;<tr. erom.l.
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rrüulo do Guarda da Relaçáo., e Receó'edor do dinheirl
das despNa.s delta a. e do Dis/ribJ4Ídor•.

O Guard'a da Rdação terá, cuidado dos~ eitos e
--~W petiç.6es • e mais papeis. que neHa ficarem.• e do con.

certo, ctas mesas e Casa· ; e será Distribuidor de todos
os Feitos. assi cri mes, como civeis, que· á di ta Re.
lação. vierem ;. e· servirá tambem de· Recebedor do.
dinheiro das condemnaçães. que se applicarem para
as despesas. della: e um dos Escrivâes dos AggravQs
o sevá tambem de toJa a receita. e cl'espesa: deste di..
nheiro; o qual lanpfá em um livro, que para isso.
terá. de que pa,ssará certidão á parte. de como o
dinheiro. da condemnação fica carregado ao Recebe
dor ;. do q.ual recebimento dará conta em cada um
anno' J que lhe será tomada por um Desembarg;ldor I

q!Je o Governador· para isso nomear; e assi se lhe
tomará conta: dos. pannos J. dos escabellos. das mesas
e de tudo o mais I que vai declarado no Capitulo final'
do Titulo do Governador.

E os. Of9ciaes. acima nomeadas uWTáõ dos Regi"
mentos. que são dados.' por minhas Ordenações aos
Officiaes. que servem. semelhamei Officios na. Casa
da Supplicação. .

As fianças nos casos. que confonme a Ordenação.
se perderem, se appliquem ao Hospital da Bahia de
todos os Santos. sem embargo de pela 0rdenaçao
estarem applicados ao Hospital de todos os Santos de
Lisboa; e o Ouvidor géral seja Juiz exe.cutor delJas
com seu Escrivão. o·qual reverá, e 'executará· todas
as que até o presenre .estiverem perdidas.

Hei.por bem. que este Rllgimento se cumpra em,
todo daqui em diante I na [órma. e maneira nelle~
darada ; e delle se use, sem embargo de quaesquer
outros Regimentos, Leis, Provisões e Costumes,
que em contrario sejão passados; os quaes hei por re..
vogados. e quero, que se não cumprão, nem tenhão
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forqa, nem vigor algum, nem se guardem, no que a
este encontrarem. E mando ao Chanceller que este
Regimento publique na ChanceIlaria; o qual se re
gistará no livro da Relação do Estado do Brasil, e na
Chancellaria della, e no livro da Camara da Cidade
00 Salvador j e assi se registará -nos livros dos registos
de todas as Capitanias das ditas partes, para em geral
'Ser notorio -o conteúd-o neIle; e o proprio se porá n~

Arca da Camara da dita Cidade do Salvador , aonde sel
que estará em todo o tempo mais guardado. Notifi
co-o assi a meu Governador do Estado do Brasil, e
Jhe mando, e aos Desembargadores da Relação deHe •
c a todos os Capitães e mais Justiças, Officiaes, e
pessoas das ditas partes, que ora são, e ao diante fo
rem J que em tudo cumprão e guardem, e fação in
teiramente cumprir e guardar com eff-eito este Regi
mento, como neHe se contem J sem duvida J nem
embargo, nem contradicção algu'ma, que a dle seja
posta J porque assi 'he minha rn-ercê : e por firmeza
de tudo pasgei este J que será registado nos livros dos
meus Desembargadores do Paço, e nos da Secretaria
do Conselho' da India, e panes Ultramarinas, e da
Relas:ão da Casa da Supplicação., aonde semelhantes
RegImentos se cO$tumão registar; o qual hei por ~m,
que ~alha como Carta, sem embargo 13a Ordenação do
2. LIV. cril• ....0. em contrario. Cypriano de Figueire.
do o fez em Lisboa a 7 de Março de 1609. REI.

Li•• 7. da SuppJica~o foI. J57'



124 L E I S

.....--,..-----------------
- Oru. Liv. I. Tit. 24. §. 4.

['

Alvará. em que se accrescentiio as penas contra os Esai.
véies , .que Irocessarem - Peilos. ou fizerem escripluras,
ou oulro a/gl/tn acto sem dislribui~ão.

16Q9 DOM Filippe , por graça de Deos Rei de Portugal
- € dos Algarves. d'aquem e d'alem mar. em Africa Se.

nhor de Guiné. € da ConqLLisra. Navegação. e Com.
mercio da Ethiop.ia , Arabia • Persia. e da India. etc.
Faço- saber aos que esta Lei virem, que. posto que
por minhas Leis e Ordenações está prohibido. qu~

nenhum Escrivão escreva autos alguns. sem primeiro
lhe serem disrribuid,os no lugar.' em que conforme a
Ordenação houv;er Distribuidor. escrevem sem distri.
buição em gfaye prejuízo da justiça das partes; e
querendo eu ora nisso prover., como convem a meu
serviço. e- bem da justiça, com o parecer dos do melJ
Conselho: Hei por bem e mando .. que em qualquer
Lugar de meus Reinos e Senhorios, aonde houver
dous E'.scrivães. nenhum escreva em Feiras alguns.•
nem faça, Cartas. nem esoipturas» sem primeiro lhe
serem distribuidas: e o Escrivão. que o contrario
fizer, pela primeira vez, que for. comprehendido.
pagará dous mil reis. aroetade para a Piedade .. e a.
outra para o Distribuidor. ou accusador; é' peler se·

. gunda pagará quatro mil reis. applicados pela mesma"
maneira. e seráõ suspensos de· seus Officios por tem
po de seis mezes ; e pela terceira seráõ privados deIles,
para nun-ea mais os haverem» nem lhes será admitti.
da petição de perdão» e pagaráõ o damno »que disso
resultar ás panes: e nas mesmas. peHas incorreráá os
Contadores. que contarem os Feitos, ali quaesquer
processos J sem a conta ddles lhes ser primeiro distri"!
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buida pelo Distribuidor do Juizo J em que os Feito~
se processárão. E assi incorreráõ nellas ta bem os
Escrivães, que derem Sentenças ás partes, nao sendo
as cOiltas feitas pelo Contador, a que •.forem distri
buidas. E os Julgadores, que do caso conhecerem J

faráã de tudo autos, e os condernnaráã nas dita_s pe
nas por Sentença por eItes a-ssignada, que dará0 á exe
cução sem appelIação, nem aggravo. Do que toca á
pena da suspensão. ou pri vação dos Officios , poderáõ
os Escri vaes appellar, ou aggra var para cada uma de
minhas Relações, a que o conhecimento do caso per
tencer. E aos Corregedores, Provedores das CÇlmar
~as • e Ouvidores dos. Mestrados, ou dos Donatarios
nos Lugares, em que os Corregedores nâo elltrarem •
e qOS Juizeil. de Fóra, qye não procederem contra os
.Esnivães, que escreverem sem distribuição I se dará
em culpa na residencia J que se lhes tnmar. E este
Capitulo se juntará aos mais, ql1e estão ü.rdeoados aos
Syndicantes. que houverem de tomar as residençias.
E assi hei por bem e mando I que nenhum Escrivão.
faça Feit().conc1uso, senão aos Julgadores da sua distri
buição J 0\1 aos. que por eIles servirem; ,e faz endo.o,
.de.oI;Jlra maneira .. incorreráõ nas ditas penas, na fór
ma atcaz declarada. E o Julgador, seQdo daquelles J

que dão resídencia , que despachar os Feitos, que não
forem dos Escrivães da s.ua distribuição, tambem se
lhes dará em culpa na reside.ncia. E esta ordem guar
daráõ os. Escrivães de todos os Juiz<?s da Corte, e
Casa da Supplicação, e da Relação do PçlTtO , sem em:'
bargo de pela .ordenação no Liv. l. 'rit. 24'§' 4~ .in
correrem em menor pena. E os Corregedores do Cri:'
me e Civel, e mais Julgadores de minha Corte" e·
Rel~ção da Casa do., Porto seráõ obrigados pJoceder
c~>otra os Escrivães ,.que escreverem sc;m ~distribui_

ção, ou lhos fi-z.erem. condusos, não sendo dos da suã:
repaJ'[~ção "com as penas acima declaradas. E os auto~
que dISSO fizerem, despacharáõ por si, ou em Rda-
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ção. conforme ao Regimento de cada um. salvo nos
Feitos, que por Provisões minhas particulares, ou
dos Desembargadores do Paço, nos casos, em que o
podem fazer ~ lhe forem commectidos ; porque estea
poderáõ despachar, posto que os Feitos se disrribuâo
aos Escrivães de outra repartição. E quando os Feitol
pelas ditas Provisões lhes forem commettidos, se
mandaráõ distribuir entre os Escrivaes do Juizo, para
em todo o tempo se saber, a qual farão distribuidos)
e se lhes poder delles pedir conta: e não o fazendo
assi. os dicos Corregedores) que despacharem Feito,
que não for da sua repartição) o Regedor da Casa da
Supplicação, e o Governador da Relação do Porra,
pela primeira vez os chamaráõ á Mesa grande perante
os Desembargadores) que lhes bem parecer, e os re·
prehenderá severamente: e pela segunda vez, em que
os acharem comprehendidos) mo faráã a saber) para
cu lho mandar estranhar, como houver por meu ser
viço.

E por quanto, conforme a nova ordem da reparo
tição dos Bairros da Cidade de Lisboa (I)) a Jurisdic
ção está limitada aos Juizes e Corregedores do Cri.
me della; e cada um tem sómence um Escrivão; aS

querelas, que tomarem, ou as devassas, que cenforme
ao Regimento dos ditos Julgadores são obrigados a
tirar, o Escrivão, que nellas escrever, de um acé ou
tro, sob as ditas penas, o fará saber ao Distribuidor,
para lhes carregar as ditas querelas) ou devassas) e
"cm todo o tempo se poder delles pedir conta. E quan
to á distribuição das appellações crimes se guardará a
Ordem. que tenho dado; e as dos casos de aggravo
se guardará a fórma da Ordenação do Liv. I. cril. 27'
'f. 3. Com declaração. que tanto que os Feitos se de.
Tem ao Distribuidor) logo os distribuirá; sem sobre.
saltar casa 'por nenhum caso; e porá o dia, rnez ,e
anno, em que distribuir em cada Feito, como os maIs

(I) V. Alvv. de.25 de Dfllembro di 16gB) e 25 ~c Março de 17~:lo
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Djstribui~9res poem nps libelJ,as. -; .o que- cumpriráõ
todos os Distribuidores dos Juizos da Corte e Casa
pa Supplicação J e da ~e1<lção do Port<;> ) e da Cidade
de Ljsboa, e das mais Cidades ,. Villas e Lugare~ do·
Reino.

E quanto á distl'ibllição dos Tabelliã~s das Notas,
se guardará o que dispoem. a Ordenac;ão Lip. 1. 'Iii.
78. §. r. ,

E os Distribuidor-es, que na dístr·ibuição não guar
darem esta ordem., Oll neIla commetrerem àlguns.
erros, sendo Proprietarios, incoueráó pela pr-lmeir<;L1
vez) que [-orem eomprehendidos, em pena de suspen
são de seus Omeios pqr tempo de seis mezes; e pela
segunda. de um anno; e pela terceira. seráõ privados
Lle seus Officios lo para nunca mais og, haverem , nem
lhes será admittida petição de ptrdão: e não sendo·
Froprietarios , in.con.eráõ na mcslT,la' pena de suspen_
~ão peIa primçira vez; e pela. segunda pagaráõ de~

cfuzados, ametade para Captivos e .acctlsador. ; e Rela.
terce.ira pagaráõ vinte cruudos applicados pela mesma
,maneira) e ficaráõ inhabilitados para não servirem mai~

Officio algum da Justiça._ E come por atégora não ha
yer distribuição-entre os Enquere90res da Corte e Casa
da Suppl.icação, nem do Porte, nem nos dos luizos d~.

Cidade de Lisboa ,_ resultava grande prejuizo I assi aos
.mesmos Enqueredores, corno ás partes; porque cada.
um dos Escri.vães chama o Enqueredor J que quer:
Hei por bem ,e mando, que dos seis Enqu~redores ,
que ha na Eorte J se lhes· ordene um Escrivão (lerto
dos do Juizo da CQr-te, -para com elle I e não com
outro, inquirir- ag, t~stcmunhas na fórma do seu Reai,.
.menta. E por q~anto cm algum dos ditos Juizos °ha
truais. que fazer, q~e nos· outros, o Regedor da Casa
,da Supplicação , e o Governador da Casa do Porto
·daráõ ordem, com que os mesmos Enqueredores se
convenhão entre si nos Escrivães, com que devem
servir: e da dita repartição mandaráõ fazer autos J
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pelo Regedor, G9vernador. e Enqueredgres assigna~

dos J o qual uns e outros guardaráõ entre si inteira.
mente. E o Enqueredor, que 'inquirir testemunhas,
ou usar de seu Officio com outro Escrivão. que não
for aquelIe. que ll~e foi assignado J pela primeira vez
pagará o salario da enqueredoria em tresdobro ao En.
queredor» a que legitimamente pertencia; e pela se..
gunda será su~penso de seu Officio por tempo de um
anno; e pela terceira será' deIle privado; e o Escri.
vão J que inquirir as testemuhl~as com outro Enque.
redor. que não for o que lhe estiver ordenado j pela
primeira vez pagará dOlls mil reis, ametade para a
Piedade, e a ourra para o aceusador ; e pela segunda
paga-rá quatro mil reis, e ser-á suspenso por um anno
sem remissão; e quando alguns dos ditos Enquere.
dores estiverem· impedidos de impedimel1to leve, o
Corregedor ~ ou Julgador cOI:nmetterá a dita enquere.
daria a um dos ourrqs Enqueredores por despacho
por elle assignado; porque sendo o impedimento lar.
go J o Regedor, ou Governador proverá a pessoa, que
sirva pelo Enqueredor impedido, na fórrna de seu
Regimento acima declarada. E esta mesrpa ordem se
guardará nos mais Enqueredores dos Juizos da Cida.
de de Lisboa. E mando aa Chanceller mór. que pu.
blique esta Lei na Chancellaria, e envie a copi~ della
sob meu SelIo e seu signal a rodos os Corregedoresl

- Provedores J Ouviciores dos Mestrados J e aos dos Do.
nata rios , em que· não cntrarer:n Corregedores; e as~i

a todos os Juizes de Fóra das Cidades e Villa s do Rei.
no, para a fazerem publicar por suas Comarcas e Ju
dicaturas. E mando ao Regedor, Desembargadores,
Corregedores de minha Corte) e a rodos os mais Jul-

,gadores da Cidade de Lisboa J e ao Governador da
Relação do Porto, e a todos os Desembargadores e
Corregedores della a fação Ínteitamente O'uardar e
cumprir. E esta Lei se reO'istará nos livros bdos meus
Desembargadores do Pa.ço: e nos da Casa da Suppli-
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càção ,e Relação do Porto, aon~e semelh~ntes Leii
se costumão registar. Dada na CIdade de LISbo~ a 3
de Abril. Francisco Ferreira a fez anno do NascImen
to de Nosso Senhor JESUS CHI<.lSTO de 1609' João Ta
vares ·da Costa a fez escrever. REI.

Liv. 2. das Leis da Torre do Tombo foi. 166. verso
Li" 7' da Supplicaçao foi. 167' verso

Ord. Liv. 2. Tit. 42, ~ Rubr.

Alvará, e111 que se estabeleceo a formalidade , com que u
haviáo de passar as certidões de st :ços, para se re
quererem mercês em remuneração aelles~

EÚ EI Rei faço saber aos ~ue esta Lei virem, que, 160~
para em melhor. fórma se justificarem os serviços dos
que me servem) assi nas partes da India, Brasil. e
nas mais Ultramarinas, e nas Armadas, que pela
1=orôa deste Reino se ordenão; e por se atalharem os
inconvenientes, que podem resultar de as partes appre
sentarem certidões da maneira, que atégora o fazem.
pelas quaes requerem satisfação de seus serviços; e
para com mais gosto fazer mercê aos de que tiver
certa e verdadeira informação, que me bem servi..
rão; com o parecer dos do meu Conselho: Hei por
bem e mando, que daqui em diante as certidões.
gue as partes appresentarem de seus serviços, sendo
os serviços feitos em algumas das Fortalezas da Illdia.
Brasil, ou das partes Ultramarinas, seráõ feitas pelo
Escrivão, ou Secretario dos Capitães das ditas For
talezas; e sendo serviços feitos em Armadas, a certi-
pão. será feita pelo Escrivão da Não, ou Navio, em
que cada um servir, ou pelo Secretario dos Generaes.
ou Capitães móres, feitas em seus nomes) e por elles.

LL. b,·Ir. 'Torn. J. R
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assignad~s, nás quaes affirmaráó o que assi certifica..
rem, pelo juramento dos santos Evangelhos) decla.
rando nellas pontualmente o tempo) que cada um
servia) assi nas ditas Fortalezas, como nas Armadas)
assi por mar) como por terra , e os serviços mail
assignalados, que nas empresas fi'lerão; e os Mes.
tres de Campo, e Capitães inferiores gyardaráõ a
mesma fôrma, acima declarada) em as certidões)
que passarem; as quaes seráó tambem assignadas
pelos Generaes, ou Capitães môres , debaixo de cuja
superintendencia servirem; as quaes certidões se pas.
saráõ dos serviços) que fizerem na India, Brasil,
Angola e São Thomé) logo tanto que os serviços
se fizerem. e ao ais largo termo dentro de urp anno,
depajs de os ser Iças serem feitos; e os serviços, qlle
se fizerem no Reino e Armadas das Cos~as, Ilhas e
Lugares de AfrÍCa, se passaráõ dentro de seis mez€s i
e passado o dito termo, ou não sendo as certidões fei
tas na dita fôrma,) não vllleráõ) nem por eIlas se po.
derá pedir sati!Úa'ção : e aos Generaes , e Capitães mó.
res ) Mestres de Campo e outros Capitães, que as pas.
sarem de outra maneira, ou se achar prova bastante,
que não passa assi o que affirmárão e jurárão, lho
mandarei e'stranhar "e proceder contra eIles, tomo
me bem parecer, e houver por meu serviço .. e man·
do aos meus Secretarias, a cujo cargn estiver o despa.
eho das mercês, não acceitem petições ,rnem certidões
dos serviços, que as partes a.Ilegarem) não senda fd..
t.as na fôrma desta Lei; e nos Dec-retos. que fizerem,
declararáõ a fôrma das ditas certidões) e o tempo)
em que farão feitas, e por quem são assignadas; é
€ontra os Secretarias, que em 0utra fôrma as recebe.
rem) mandarei proceder segundo a culpa, ou descui.
do , . em que forem comprehendidos. E esta Lei por
mim assignada se enviará por vias ao Vice-Rei da
India. e ao Governador do Brasil t e dos mais gover..
~o, Ultramarinos J. para que se publique nas Chance1"
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larias , e se registe nos Livros dellas; a qual se guar
dará inviolãvelmente nas ditas partes, passados tres
mezes , depois que for publicada: e mando ao Chan
celler mór que a publique na Chancellaria J a qual. sob
meu Sello. e ~eu signal. enviará ás cabeças das Co
marcas de todo o Reino. E o Presidente do Desem-·
bargo do Paço. e o Regedor da Casa da Supplicação,
e o Governador ma Casa do Porto, e os Corregedo
res J Desembargadores e Ouvidores das 'ditas Rela
Ções J e assi todos os Correg-edores , Provedores, Jui
zes e toda's as mais JUStiÇilS do Reino a cumflrão c
guardem. como nella se contem; a qúal se registará
nos Livros do Desembargo do Paço. e das Relações.
aonde semelhantes Provisões se costuUlão registar.
Antonio de Almeida a fez em Madrid a 24 de Ju
lho de 1609' Francisco Pereira de Beran{:or a fiz
escreve!'. REI.

Lh'. 2. da Torre do Tombo foI. 170'
Lil'. 7' da Supplicução foI. 171. verso

----------
Ord. Liv. +. Tit. 42. ao princ.

Alvará. em que se dC/el'miH91t, qNe por ser contra Dirt'i.
to uatural f) captiveiro. não pudessem .((;lptivar.se 05

Gtntios do Brasil.

Eu EIRei faço sabei aos qne e'sta Lei virem, qné
sendo o senhor Rei D. Sebasrião. meu Primo. que
Deos rem. informado dos modos illicitos • com que
nas partes do Brasil se captivavão os Gentios. e do'S
grandes i!1convenientes, que disso resulta vão, defen
deo por uma Lei. que fez em Evora a 20 de Março
de 1570, os ditos modos illiciros. e mandou que por
modo, nem maneira alguma os pudessem captivar,
salvo aqueIles) que fossem tom~dos em justa guerra,

Rz



que se fizesse com SUll licença, ou do Governador das
ditas panes, e os que salteassem os Portuguezes J e a
outros Gentios para os comerem j com declaração,
que as pessoas, que pelas ditas maneiras os captivas.
sel'Jl, demro de dous mezes primeiros seguintes os fi.
zessem escrever nos livros das Provedorias das ditas
partes, para se p"oder saber quaes erão os que licita.
mente farão captivos j e não os fazendo escrever den.
tro no tempo dos ditos dous mezcs J perdessem a
acção de os terem por capti vos J e os Gentios ficassem
livres, e todos os mais, que por qualquer modo se
captivassem .E EIRei meu Senhor, que santa Gloria
haja J p0r atalhar os meios palleados J de que os mora.
dores do Brasil usavão J para com prerexto de justa
guerra os caprivarem. houve por bem de revogar a
dita Lei por outra. que fez em lide Novembro do
anno de 1595, pela qual mandou. que em nenhum
caso os ditos Gentios fossem captivos , salvo aquelles,
que se captivassem na guerra. que por Provisões par.
ticulares J por eIle assignadas. mandasse que se lhes
fizesse j e os que por qualquer outra maneira fossem
captivos. os havia tambem por livres j e' que como
taes. não pudessem ser constrangidos a cousa alguma,
como mais largamente se contem nas ditas Leis. E
por quanto fui informado que J sem embargo das de.
clarações da dita Lei, não cessavão grandes inconve.
nientes contra o serviço de' Oeos e meu. e cansei.
encia dos que assi os captivavão J com grande perda
das fc1'lend~s daqueIle estado; mandei por uma Pro
visão d~ 5 de Junho de 1605 J que em nenhum caso
se pudessem os ditos Gentios captivar j porque, posto
que por a1gumas razões justas. de direito se possa em
alguns casos introduzir o dito captiveiro • são de tanto
maior consideração as que ha em comrario. princi
palmente pelo que toca á conversão dos Gemios' á
-nossa Santa Fé Catholica • que se devem antepôr a tO
~~s as m~üs j e as-si pelo que convem ao bom gover-:
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no, e conservação da paz daque1le Estado; e para se
atalharem os grandes excessos, que poderá h..ver, se
o dito €aptiveiro em algu~ caso se pcrmiuir , para de
todo se cerrar a porta a isto, ccrn o parecer dos do
meu Conselho mandei fazer esta Lei, pela qual decla
ro todos os Gentios daqucIlas partes do Brasil por li
vres conforme a Direito, e seu nascimento natural,
assi os que já forem baptizados, e reduzidos á nossa
Santa Fé Carholica » como os que ainda viverem como
Gentios , conforme a seus Ritos e Ceremonias; os
quaes rodos seráó tratados, e havidos por pessoas li
vres, como são; e não seráõ constrangidos a serviço,
nem a cousa alguma contra sua livre \ontade; e as
pessoas, que delles se servirem nas suas fazendas, lhes
pagaráõ seu trabalho, assi, e da ma eil a, ue são
obrigados a pagar a todas as ma is pessoas livres, de
que se servem: e pelo muito, que convem á conser
vação dos ditos Gemias, e poderem com liberdade
e segurança morar, e commercear com os moradores
das Capitanias, e para o mais, que convier a meu ser
viço, e beneficio das fazendas de todo aquelle ESlado,
c cessem de todo os enganos e violencias., com que
os Capitães e moradores os traziâo do Sertão; pelo
que convem ao serviço de Deos e meu, e por OUlros
justos respeitos, que a isso me movem: Hei por bem,
que os Religiosos da Companhia de Jesus, que hora
(stão nas ditas partes, ou ao diante a ellas fOfe-m,
possão ir ao Sertão pelo muilO conhecimento e exer.•
cicio t que desta maneira tem, e pelo credito e con
fiança t que os Gentios aelles fazem, para os dcmesti
carem ,~e assegurarem en1 sua liberdade, e os encami
nharem no que convem ao mesmo Gentio, assi nas
cousas de sua salvação, como na vivenda COrrml.líl , e
commercio com os Mercadores daquelJas p.anes : Hei
por bem) que os ditos Gemios sejão senhores das suas
f:zendas nas Povoações, em que morarem) corno o
~ao .~a sena) sem lhes f()derem /ln tcrnacas) nem SO~
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bre ellas se lhes fazer rnolestia J nem injustiça algu.
ma; e o Governador, com o parecer dos ditos Reli.
giosos. aos que vierem da serra assignará Lugares para
·nelles lavrarem e cultivarem, não sel1do já aproveita•
.{los pelos Capitães dentro no tempo, como por sua~

,doações são obrigados; e das CapitaniaR e Lugares f

que lhes forem ordenados, não poderáõ ser mudados
para outros cootra sua vontade (salvo quando eiles li"
vremente o quizercm fazer) ; e hei por bem, que nas
Po voaçóes, em que esti verem, aonde não hou ver Ou.
vidor dos Capitães ~ Governador, lhes ordene um
Juiz particular, que seja Portugu€z, Christão velho
de satisfação. o qual conhecerá das cousas, que O
G~ntio tiver com ('JS Mercadores, ou os Mercadores
com elles; fl terá de alçada no Civel até dez cruza.
dos, e no Crime até 30 dias de ptisão J não sendo
delicto; que mereça maior castigo; potque se ó rtle.
recer , eh) tãl caso, correrá o li vramento pelas J usti~

ças Ordinarias; e as!;i ót<l€nará uma pessoa dé con.
fiança, Christão velho, para que cõm ordem dos di.
tos Religiosos possa requerer o que for devido aos
Gentios; e na execução do que liquidamente se lhes
devet de seu serviço, se procederá summariamellte
conforme a minhas Ordehações, aos quaes se fará o
favor, que a Justiçà permittir: o que tudo he con·

'forme ao que EIRei meu Senhor e Pai. mandoLl por
uma sua Provisão feita em 26 de Julho de 1596',
como mais largainehte nella se contem. E ~m quan·
to tlas ditas Povoações estiverem os dftos Religiosos
da Companhia, os teniõ a s'eu cargo. assi no que con·
vem ao Espiritual da doutrina Christã, como ao que
para quando forem necessarios para meu serviço, os
appresentarem ao Governador J ou Capitão Geheral , a
que tocar; e pata as pessoas. qlie deJles 'se hl:JUverem
de serv.ir J em suas fazendas os achàrem com mais faci
lidade; € qJ.lando os ditos Religiosos dclles se servitem,
tambem seníó 'obrigados da. rtltsrna maneira pagar.
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lhes seu trabalho, como pagão os mais n oradores
daqueUas partes; e em quanto os ditos Gentios 'esti_
verem nas Povoações de qllaesquer Capitanias, os Ca
pitães não teráó sobre eIles mais vassallagem j poder,
nem jurisdicção da que por seu Regimento .e doa
ções tem sobre as mais pessoas livres) que nellas 010

rão; e não lhes poderáó lanç~r tributos Reaes ) nem
pessoaes; e os tributos, qlle lhes forem lançados, o
Governador lhos tirará, e lhes fará tornar logo o que
tiverem injustamente pago: o que executará sem ap
pellação, nem aggravo. E porque sou informado. que.
em tempo de alguns Governadores passados se capei- .
vavão ml:1iros Gentios contra a fórma das Leis de EI.
Rei, meu Senhor e Pai, e do Senhor Rei D. Sebastião
meu Primo, que Deos tem, e principalmente nas ter
ras de Jurgaribe: Hei por bem e mando, que todo's
sejão postos em sua liberdade; e que se tirem logo do
poder de quaesquer pessoas, em cujo poder estive
rem, e os mandem para suas Terras, sem embargo
de os que delles estiverem de posse dizerem) que
os comprárão, e que por captiv6s lhes farão julgados
por sentenças: as quaes vendas e sentenças declaro
por nuIlas, por serem contra Direito, ficando res
guardado aos compradores o que perrenderem contra
os que lhos vendêrão. E mando ao Governador do
Estado do Brasil, e aos das tres Capitanias de S. Vi
cente , Porto Santo e Rio de Janeiro, o cllmprao e
éxecutem, sem appellação) nem 'aggravo, sem ad
mittirem embargos de qualquer qualidade que sejão;,
é os que contra fórma dest? Lei trouxerem Gen
tios da Serra, ou se servirem delles, como captivos,
o~ os venderem) incorreráõ nas penas) que por Di
reIto Commum e Ordenações incorrem os que ca.
pti,vão e vendem pessoas livres; e' por esta revogo
t~das ~s Leis J Regimentos e Provisões, que atégora
Sao feItas, e passadas por mim, e pelos Reis meus
antecessores sO.hre a libel"dade dos Gentios do Estado
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do Brasil; e esta hei por bem e manâo. que só.
mente tenh;t força e vigor. e se guarde inviolavel.
mente. sem se poder dar declaração. nem limitação
á minha vontade. que por ella declaro. O Ch:anceller
da Relação. que ora vai ao Brasil. e ao diante for,
tirará tad s os annos devassa dos que fizerem o con.
traria do que por esta· Lei mando; e procederá con.
tra os culpados breve e summariamente. sem mais
ordem) nem figura de Juizo. que a que for necessa.
ria para saber a verdade; e os despachará em Rcla~

ção. como for Justiça) conforme a seu Regimento.
E mando ao Regedor da Casa da Supplicação. e ao
Governador da Casa do Porto •. e aos Governadores I

que ora são. e ao diante forem do dito Estado e par.
tes do Brasil. e a todos os Desembargadores de ombal
as Relações. e da do Brasil) guardem inteiramente
esta Lei, e sem declaração. nem interpretação algu.
ma. e adem á sua devida execução; e ao Chanceller
mór de meus Reinos a mande publicar na Chancel.
laria. e envie sob meu Sello e seu signal aos Gover.
nadares do Brasil, e a todos os Capitães das Capita.
nias das ditas partes; e que se registe nos Livros do
Desembargo do Paço. e de ambas as Relações, aonde
semelh~.nres Leis e Ordenações se costumão -registar;
e assi se registará nos livros da Relação do Brasil, e
em tod0s os das Provedorias e Capitanias daquelle
Estado l e se enviará ao Sertâo e Terras, aonde os di.
tos Gemias morão. para vir á noticia de todos, e
como os hei. e declaro a todos por li vres. e senhores
de suas fazendas.. para com mais facilidade poderem
,commercear nas d.itas Capitanias. Antonio de Almei.
da a fez em Madrid a 30 de Julho de r609' Francisco
Pereira de Betancor .a fez escrever. REI.

Liv. 2. d~s Leis da Torre do Tombo foI, J7 J,
;Liv. 7' da Supplicação Cal, 17.5. .
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Ord. Liv. 5. Tit. 86. á Rubr,

J37

:Alvará, em que .se prohibirão os fógos de polvora, .que se
deita7.Jão nas Festas dos Santos.

DOM Filippe, por graça de Deos Rei de Portu- ;1610
gal e d,os Algarves, d'aquem e ·d'alem mar, em .
Africa Senhor de Gui.né, e ·da Conquista, navega-
ção. Cammercio da Ethiopia J Arabia, Persia., e
da India, etc. Faço 'saber aos ·que esta Lei virem, que
:sendo eu informado da grande despesa, que se faz
-de paIvora nos fógos, que se ordenão .e fazem nai
Festas dos Santos, que se celebrão nesta Cidade de ~is-
'boa. e em outras occasiões , e em todos meus Remos
e Senhorios; e dos muitos e grandes desastres, que
<los ditos fógos t-em succedido: querendo eu ora p~'o-

ver nisso, e atalha:r a esta tão desnecessaria e preJu
dicial despe.sa: Hei por bem e mando. que daqui
em diante se não use de nenhuns fógos de polvora nas
Festas ..dos Sanros, nem em outras festas ·e occasiões-.
que haja; e que nenhuma pessoa, de qualquer quaLi-
dade que seja. mande fa'ler os taes fógos. nem os
faça, nem lance. sob pena que as pessoas, que for.ern
comprehendidas C'{)ntra esta Lei, serão condemnados
em degredo por tres annos para Angola com banrço e
pregão .• e em vime cruzados em dinheiro: e as pes-
soas de maior qualidade, em que não couber esta
condemnação, serão degradados por dOUi annos para
um dos Lugares de Africa, e pagaráõ mais duzentos
cruzados em dinheiro; as quaes penas pecuniarias se-
rão ametade para os Capt'Í7Yos, e a ouua ametade para
o() accusador. E assi mando a todos os Correge-
dores, Ouvidores, Juizes, e mais Justiças, que cum
prão. guardem, e executem esta Lei sem excepção
<le pessoa alguma ~ e ao Doutor Damião de Aguiar)

LL. EX/r. 'lOln. /.. S
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do meu.. Conselho .•.. e"ChanceUer mór-destes Reinos"
a faça publicar logo' na Chancellaria; e c;nvie o tras.
lado della. sob, meu Sello·e seu' s'gnal , a todos os.
(;::orcegedores. e Ouvidores destes Reinos e Senho.
rit1s, parà a fazerêm publícac' em suas ].Ir}S9Ícç'ôes', e
executarem. Gomo n~Ua S<r: Gon~él1l , a- qual se [!''c.Isla.
dará no livro da Mesa dos meus Desembargadores dO
Paço) e nos das Casas da Supplicação, e Relação do
Parto .. ~rn 'que se registáo semel hantes' Leis. Dada na
Cidade de Lisboa. João Feio a fez a 9 de .Janeiro,
anno do J'~'ascimento de Nosso Senhor JKSU CHRISIfO
de 1610. E e~, Buarte C0rJêa de Sousa a fia esore..
ver. REk

Liv. 2. da'·Torre do Tombo' foI. 168. vera.
Li~. 7' da Supplioação foi. 202.

_.---...-

Ord'. Liv. 5." Tit.· Soo á RubI'.

A'lval'tÍ. tt!J qUI! se declarou se nã~ pudesúm traz-tY I!Spillo

. gardas depois de AV( Marias, c que se niio poder/Ir
entrar com, ellas n'as nNas c' Cidades.

16:10 D'OM 'Filippe. por graça d<r: I>eos Rei de PortlIgãl
e' dos' Algarrves. d'aquern e d/alem mar, em Africa l

S-e-nhQr.dtt Guiné. (! da C@I1<quista, Navegação., com..
mercio €Ia. Ethiopia, Arabra, Persia, e da 1ndia, étC,
Ea-ço saber aos que esta minha Lei virem, que, ha.
ve1i1.'<!lo :respeito aos muitos e. 'grandes delictos, qt:Je se·
tem COmli1.11i: tic,lo m~stes Reinos, pela muita dévas-'
sroão, que nell'es há, de se trazerem espingar'das,
e g~t:alrnentiel·usa'rer.n todos dellas de dia e de noite,
d6ql!re se segue hav'er muitos rouDos, affi·ontas •. mor·'
t~s, e resisrencias a minhas Justiças J e outros insLt!·
tes'e excessos .~de que há geral esca'nda1o: e- querendO'
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prover nisso com remedia G.onveniente: Hei por bem
e mando que nenhuma pessoa, de qualquer quali.
dade, estado e condição que seja, possa trazer espin..
gardas carregaclas, nem des~arregadas ~e noi.te_ de.
pois das Ave Marias nesta Cidade de LIsboa, e em
lodas as Cidades, Villas e Lugares destes Reinos:
e de dia se poâeráõ trazer descarregacfas; e hindo,
ou vindo actualmente de caminho, ou andando á ca.
ça , se poderáõ rrazer carregadas de dia e de noite.,
não entrando com ellas carregadas nas ditas Cidades,
Villas e Lugares; sob pena de qualquer pe·ssoa,
que for achada com espingardas fóra dos ditos casos,.
em que por esta Lei se pennittem, iocorrer nas pe
nas, que são postas por minha Ordenação aos que ·s.e
;j.chão na Cidade de Lüboa depois das Ave Marias
çom esp~ngarda ca.rregada: a qual pena ~e applicará..
ç executará na fórma da mesma Ord.enação; e malldq

.;1 todQs 0$ meus Desemba·rgadOl'es. Corregedores ..
Juizes. e mais Jus,tiças, Officia€s, e pessoas, que
,cl,lmprão e guardem, e fação inteiramente cumprir
·e guardar esta Lei. como nella se conrém; e ao.
Poutor Damião. de Aguiar, do meu Conselho •.e.
CbaoceUer mór c;!çst<lS Reinos e Senhorios., que a
faç.a logo publicar- na Chancellaria; e env.ie Cartas
cc;>ro o traslado della,' &.ob meu Sello,. e seu signal.,
~ t.o,dps os Cor.:regeqqres, e Ouvidores das Comarcas
<:k&tes Reinos, e aQs OU\lidores .dall Terras dos Dona....
~arios., em que os Correge.dOl;es não enttão por Cor..
rdça,ç >; la~s quaes mando. que a publiqueJ;Q lwo nos
Lu'g,ép;.cs dç s;ua,JtlTisdicç:âo, e tiraráõ devassa e~ cada
11m anno das pe~soas, que forem c.ontra esta Lei; a
.qu~l se registará no livro da Mesa do Desembargo dQ
Pa~Q, e nos. das. Cas.as. da Supp'licaçâo, e Relação do
PQl;tQ, e,m gl:le se costur:não registâr semelhantes Leis;
ee~ta propria se lançará na Tor.re q~ 'TQmbe. Dada
~xn. Lisbo~ aos. 21 dç Maio. Francis<zo Ferreirar a fez.
i'.l!np dG N~scimento de Nosso S(lnhor JES~U CH.R1STa

:S ~
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de 16ro. Eu João Travaços da Costa a. fiz es.cre.
ver. REI.

Lh', 2,. das Leis da Torre do Tombo foI. 181.
LiT. 7' da Supplicação foI. 215.

---------
0td. éiv. 2. Tir. 59. §. r.-

Alvará, etflque se deUr11lina que os Dtumuargadores /lás
sejão esCU.slS de-'ptrgar coimas.·

I!6IO Eu EIRei façO' sa'ber aos que' este- Alvará virem J

que-eu fui informado J que na Casa- da Supplicação,
e na da' Relação do Porto se tínhão dado algumas
scmença's J porque estava julgado que os Caseiros e
~avradores dos Desembargadores. e que gozavão de
seus privilegias, não erão obrigados a pagar coimas,
senão os damnos sómente. E mandando- eu ver OS'

autos. de que,procedêrão algumas das dicas sentenças,
e ouvindo os Juiz'es, que as derão', do· fundãmenro I

que para- isso tiverão, achou-se que não foi ourro
mais, que haverem que os Caseiros. e Lavradores
dos Desembargadores por seus- privilegias erão isen.
tos dós encargos do Concelho. E por <Luanto- as coi.
mas não são encargos" eto ConcelhÜ", e he cousa ~ur

differente. e o privilegio de Desembargador não isenta
a seus' Çaseiros e Lavradores de pagó;lr coimas; por
tanto .hei por bem', e- mando que- quaesquer' sentenças t>

que estiverem dadas. assi na- Casa da Supplicação ..
como na dá .Relação' do Porto. por q!le- esteja julgad()
que 011 Cá-seiros e Lavradores· dos Desembargadorel
são isemos' por seus privilegios de' pagar- coimas J' sejão
nu lIas J e de nenhum, effeito', e' se- nãà cumprão t.

ncm·faça·oora por' ellas J como se a·s.taes-sentenças· não.
farão dadas. E assi me praz que pela mesma maneint
s-ctnão. cumprão, nem· guardtm as· q~e. aa:.diantc se:
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derem em semelhante materia; porqu~ por este de
claro que os Caseiros e Lavradores dos DesembaF
oadorel; ngo são isentos por seus privilegies de pagar
~oimas., por quanto se nã-o extendem a isso~ E mand<?
que este se cumpra e guarde» êomo nelle se (:omém.,
sem embargo de quaesquer Leis e Ordeneçõ"es ,. que
em coneraria haja; porque por este as hei por dero;,,
gadas, posto que ddlas ie não faça expressa mençãu~

E se cumprÍ"rá outrosi, posro que o effeito delle haja
de durar maii de um anua, sem embargo da Orde-·
ção do Li",·. 2. 'fi/o 40" que diz :. !tue as aousas, cuj~'

ifftilo bouver de durar Mais dt' 11111- an1UJ ,. pa-ss-t1!J por Car-
tas, e pa:ssal1do por A/vm"ás,., não va/hão:- o qual ~e pu_o
blicará na ChanceHaria, para que venha á noticia d~'

todos, e se registará no Livro dn Lembranças d~

Mesa do Deselil1bargo do Paço., e nos das Casas da.
Supplicação. e Relação do Porto •. aonde se_costumão
registar semelhantes Alva'rás;: c G proprio se lançar:i
na Torre do Tomba. João Fero o fez em Lisboa a' I g,.
de Serembro de I 6 10. E eu Duar.ce Cor·r_êa de Sousa
C) fiz escrever. REI.

Liv. 2. da Torre do Tombo foI. 18z,c
Liv. 7.' da Sup,plica~ão 101. 217.' vem.

-------.-,.;.,-----
Or-d. :tiv. 5'. Tit. ~2. §. 7~

AI'l;Jarâ. em que' se- declarãõ (lS ptssoas. que .pódem usar d~

'.li/ulo de Dom) e os penas amtr.a tlqueiles ) qUi' usorem
delle,. sem lhe! per/encer:'

DOM Filippe)' por graça de Deos- Rei de Portugal 1611
c dos Algarves .. d'aquem e d'alc:m mar ). em Africa
Senh?r de Guiné J e da Conquista, navegação J- COtn

lnerClO da Ethiopia J Arabia, Persia, e da lndia , etC~

Faço saber aos q!-le esta Lei virem) .que sendo info.t:-



'IPFlq,O d,o excessQ. que,nesre Jleioo s6tem introduzida
em se chamarepi de D.o", as pessqas. que confórme a
minhas Orden~ç.()es. q não póqem fazer: E trarqndo_
se de meu tllillldado dQ remedio. que se poderia dar
nestjl qesçrdem. sendo a rpateri~ vista pelos do meu
Çonse1hq. pela Ordenação deste Reino no Liv. 5.
'ri/: 92. §. 7, defen9~r qye nenhuITla pessoa, hOlllem ~
nem mull}er. se possa Cho:lqlar de Dom .. se lhe não
pertencer por via de seu pai, ou avô por pi\rte de
~e,1!l p~i, Ou por minha mercê; ou que com este DOI/I
~ da;- nos Ii vros çias Moradias: porém, que as mulhc
i.es:q possã~ tomar de seus pais. mãis , ou sogras, e
gue os basça~d,os , posto que le:gitimados sejão. se não
Bqssâ:o chamar ae Dow , ainda que de direito lhes pu
j3~ra .p~rtet1cyr ,se forão nascidos de legitimo matrimo..
Jilio: ponç1o a dita Ordenação penas aos que o contra
:do fiz~r.em de perdimento de ~oda sua fazenda. e do
,rt;iv.i~~gi<? ete f,id'lLguia, á pessoa, que a tiver. e que
4igu,e plebel,l.: e ~r~zendo demanda com alguem, qu~

Jh~ oppl,lser) gl1e se chamou de Dom/. seQ'l lhe per
,tencer J perca o direito e acção, que Flella tiver: e
.,os Pais, que .eonsentirell\ a seu~ filhos ou filhas I que
,tiverem.em seu poder, chama~e'fl-sede Dom, não lhes
,pertencendo, incorrâo eas mesmas penas; donde se
v.ê bem a m.'!!ea, 9.evassidã.o, de que se lisa nesta maee
na. contra a forma e disposição desta Lei; porque,
,considerada el!a, oem 9S Condes, nem os BISpos por
.razão de seus Titu.los, nem os filhos bastardos destes,
.é de FiçláJgoli. ainda que ténhíio seus :País DOI/J, Q

podem elle;S.~9.mar.J sendo cousa ordina,ria fazerem-nQ
'sem distincçáo a1gur.na; e gesta se s~guio a desordem
.de o tomarem tant~s oueras pessoas, que o não podião
{a,zer. E por serem as pen~s tão rigorosas, se rleixárão
,de e.r.ecutar, ft nãp executão hoje: e querendo em
·tudb prover. e remediar este excesso J e r~dusir esea
nrateria a t~rmos de 'se poder. e Se fazer O'HardarJ

te9:~~iIJ.q.o esta Le~ 1 por ser ma'is .convenfellte t ~
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n\ênós rigor) a'ssi rlas pessoas) que se pódem éhàmár,
de Dom) como nas pena3 ; porqúê a~ rh1ais das vezes
o serem eIJas e>íces~i vas e de~igtl.aes ,?0 delicw)~ he
occasi50 de se não guardarem: Hei por bem, e mando)
que daqui ~m dl~nJe lcillos os Bjspos e Condes) e
as mulheres e filhas de Fidalgos nQs meus Livros) e
dos Desembargadores- i e assi- o-s filhos de Titulos,.
posro que bastardos sejão ) que até a pu blicaçãú desta
nova Ler forem na ,ciclos t possãó ter Dom) .e usàr
delle: e todas as mais pe soas, que não forem as
sobreditas , qoe tomarem D(jffJ t ou o consentirem a
seus filhos Oll filhas, pela primeira vez que forem
comprehendidos) incorreráõ em p.ena de ce.m cruzados,
ametade para Caprivos, e a outra' para o accasador ,
e em doús annús de degred{) para Africa ) e pela se
gunda, nas da Ordenaç?o na fórmâ della. E está f.ei~

mando, que se guard-e e cumpra') como nefla se
comém t e áo Regedor da Casa da Súpplicaçãà J Go
vernador da Casa do Forto t e aos Desembargadores"
d<:!llas J C::orregedores de minha Corte t e aos mais·
Corregedores ) Ouvidores J Juizes e Officiaes de
Justiça, a que' o c nheciment clisto pertencer t o
cumprão e guardem) e fação inteiramente cumprir· e
guardar) e ao Ghance-ller mór) que a publique na'
Chancellaria'; e para vir á noticia de todos envié logo
Carras com o traslado della. 'sob meu Sello e seu
stgnal J aos ditos Corregedores e OU\lidores das"
Comarcas, e assi aos Ou·vidores das Terras, elJÍ'
que os ditos Corregedores não entrarem por via de
Gorreição, paTa' que a publiquem nos Lugares. aonde.
estiver,em J e a fação publicar em todos os outros de
suas Comarcas e Ouvidorias) a qual se ree:istarâ nos
livros de minha €hancellaria, e da Mesa do Desem
bargo do Paço) e nos d'as Relações das ditas Casas
oa Suppl icação) e do Porto; c a propria' se porá na
~orr~ do Tombo. Dada na Cidade de Lisboa a 3 de
JaneIro. Alberto de Abreu' a.fez an~o do Nascimento
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de nosso Senhor JESU CHRISTO de 16II. Pedro de
Seixas a fez escrever. REI.

Li" 2, das Leis da '1'orr. do Tombo, f81. 185.

!'"~--'----------

Ord. Liv. I. Tit~ 10. §", [7,

Alvará, em que se declara, que fJfuwdo os Juizes forem
ao Conselho da Fazenda aos despachos, se lhes hão de
dar par Adjfmtf}$ os Conselheiros Letrados.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem I

que desejando Eu que as causas, qúe tocão a minha
Fazenda) se despachem com toda a boa ordem t para
G.ue melhor e mais brevemente se possa administrar
jústiça: Hei por bem) que daqui em diante sejâo
Adjuntos nas ditas causas aos Juizes dos Feicos de
minha Fazenda os Conselheiros Letrados do Conselho
deIla. e as despachem com eIles no dito Conselho
na mesma fórma) que atégora o fazião os meus
Desembargadores da Casa da Supplicaç~o; pelo
que mando aos clitos Conselheiros Letrados do Con..
selho de minha Fazenda) que daqui em diante se
achem presentes) e se:ião Adjuntos com os Juizes
nos Feitos della, em quaesquer Feitos e causas I que
tocarem a minha Fazenda. que despacharáõ todos
juntos) como for justiça, na mesma fórma;- em que
atégora o fazião os ditos Desembargadores da Casa
da Supplicação, como dito he; e este valerá, como
Carta, e não passará pela Chancellaria) sem embargo
das Ordenações do Liv. 2. em contrario I o qual se
registará nos livros dos Regimentos de minha Fazenda
e.da dica Chancellaria) e dos meus Contos do Reino
e Casa. e nas mais partes neccssarias) para se saber
como assim o tenho mandado. Diogo de Sousa o fez
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em Lisboa a 29 de Julho de 16u. Luiz de Figuei.--
redo o fez escrever. REI.

;Liv. 2. da Torre do Tombo foI. 191 •.

--~-------------

Ord. Liv. 2. Tit. 18. á Rubr.

Alvará, em que se assignou o espaço de um afmo ás
• Igrejas! para venderem os tens J que possuíssem COl11ra

a prohi6ição desta Ordenação. relevando.as da pemJ
do perdimento.

Eu ElReí faço saber aos que este Alvará virem J 16[[
que sendo eu informado que os Mosteiros J e outras
Communidades Ecc1esiasticas destes Reinos. não
podendo conforme ás Leis delles comprar bens de
raiz sem minha licença; e sendo obrigados. quando
herdassem alguns. ou os houvessem por qualquer
outro Titulo J a os venderem dentro de anno e dia i
pessoas leigas; e que os ditos Mosteiros e Commu.
nidades, contra o que as ditas Leis dispoem. tem
adquirido, e possuem muitos bens de raiz J de que
resultão os damnos, que com a--.disposição delIas se
pertendêrão obviar; e desejando eu prover de reme-
dia conveniente em materia tão importanté a meu
:;erviça, favorecendo as Religiões, para que em al
guma maneira se aproveitem do que pelo rigor das
Leis tinhão perdido: Hei por bem, e f!le praz de
conceder aos ditos Mosteiros e Communidades, que
tiverem comprado quaesquer bens de raiz, excedendo
;IS minhas licenças '." que para isso tinhão, ou que,
passando o anno e dia da Lei, retivessem os adqui.
r.idos por qualquer outro Título, os' possão vender
h.vrementé dentro de um anno. que começará da

!-L. Ex/r. 'Tom. 1. T
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publicação de$ta em diante, a pessoas leigas, sem
embargo de terem incorrido em perdimento dos taes
bens conforme as Leis do Reino, sob pena de, pas.
sado o dito anno , perderem para minha Corôa todos
os bens de raiz, que se achar que comprárão sem
licenças min.has , ou que por qualquer via lhes vies.
sem, e os hajão retido em si. E mando a todos os
Corregedores. e aos Provedores nos lugares. aonde
os Corregedores não poderem entrar por Correição,
que ~$sado o dita anno da publicação deste. façâQ
particular exame e diligencia em todos os Mosteiros
e Communidades de suas Comarcas» e saibão os bens
de raiz. que possuem. e quaes delles comprárão com
minhas licenças, obrigando-os a lhas mostrarem; e
os bens, que acharem que mais comprárão, exce·
dendo as minhas licenças, ou os que possuem e retem
em si pór qualquer Titulo por mais tempo do per..
mittido pela- Lei. os hajão logo por perdidos pal1
minha Corôa, e tomem posse delles por minha parte I

e sequestrem os frutos delles ; o que assi cU{Ilpriráõ OS
ditos Corregedores e Provedores com muito cuidado ~

diligencia, porque não o tàze.ndo assi, se lhes dar~

em culpa em suas residencias j e para se peJ:gLtnçar por
isso, se accrescentará no Regimento das residencias
um Capitulo em particular. E mando ao Doutor Oa·
mião de Aguiar, do meu Conselho e Chanceller fIlót
destes Reinos, faça publicar em minha Chancellaria
este meu Alvará, e envie Jogo o traslado delle • ~ob

meu SeBo e seu signal, a todos os Corregt:dores e Pro..
vedares destes Reinos e Senhorios, os quaes o faráó
publicar nos Lugares de suas Comarcas, aonde lhes
parecer, para que venha á noticia de todos; e so
registará nQ Livro do Registo da Mesa do Desembarga
do Pa,ço, nos das Casas da Sl1pplicaç~o) e Relação da
Porto) e o proprio se lançará na Torre dQ Tombo I

o qual hei por bem que valha. tenha força e vi..
SUr, ç~~q se fQra Carta feit~ cm meu nome! Duart~
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'CoJ'rêã ôe SouSà O feZ" em Lisboa a 30 de Julho de
t6[ Í. REI.

J"i,., !l, da! Leis da Torre do Tombo., foI. lSg.
LI,., 7' da Supplicaçio foI. ~27'

Ord. Liv. 3' Tit. 2(. á Rubr.

A • d·...... .. II'~1vafa. i11l que se etermma se nao pos,sao por SlurttÇO(S

.~ a Mini.f/ros por causa do que praticarem nos 'I'ribtmaes
por rtl'Záo de seus OJ.fiáos.

Eu E1Rei faço saber aos que este AIvará virem, 16II

que por quantt> tenho entendido "qu-e algllmas vezes
costllmão ser recusados cle suspeitos os meus Ministros
dos Tribunaes deste Reina. fundando-se as suspeições
em materias. que por razão de seus Offieios' na·cão
nelles; e porque isto he de grande inconveniente) e
contr~.~ liberdade e auctoridade, com que he razão
que os ditos Ministros proeedão : Hei por meu servi~o,

e mando que daqui em diante não se lhes possão in
~entar susp,eições ) fundadas nas materias • que tratarem
ê praticarem, exercitando seus Offi(;Í(IS nos Conselhos
~ Tribullaes. em que servem; e sómenre poderáã ser'
recus'cldos pelas ~ousas J que nelles praticarem fóra do
negocio J sendo merecedoras disso; com declaração t

que àindâ as taes suspeições se não poderá5 intentar
sem as communicar primeiro com pessba) que estiver
no governo deste Reino; e sem licença sua não pode-
ráõ ser nellàs tes[emunhas os outros Ministros J que as
sistirettl nos ditos Tribunaes. Pelo que mando aos Ve-
dares de minha Faunda, e PresidelUes de quaesquet
dos ditos Ttibunues deste Reino J e a todas as Justiças
delie J e mais Officiaes J a que o conhecimento deste
pertenCe J que assi o cumprao. e fação rhteiramente
cumprir e guardar, como se nelle comém t sem lh~

T2 .
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darem outro algum sentido. nem .~ntendimento. nem
se pôr a isso duvida J nem embargo algum) porque
assi o hei por rpeu serviço;_ e valerá como Carta; e
não passará pela Chanccllaria J sem embargo das Or.
denações do Liv. 2. cri!.' 40. em contrario; e para a
todo o tempo ser notaria. se publicará na dita Chan.
celIaria. e se registará nos Livros della J e dos Regi.
mentos de minha Fazenda. e Contos' do Reino. e
Cilsa. e Conselho da India e Alfandega) e em todas
as partes, que fOf necessario. Diogo de Sousa o fez
em Lisboa a 30 de Julho de 161 I. Luiz de Figueiredo
o fez escrever. REI.

Liv. 2. das Leis da Torre do Tombo foI. 190. verso

------_._----
Ord. Liv. 4. Tit. 42. ao prine.

Alvará. tm que se tomou a detlarar a mesma liberdade
a favor dos Gentios do Brasil. exceplf} no caso de sertln
tomados em gutrra justa J com outras ârcumstanâas para
a sua edllCof(áo Civil e Chrisláa.

J6I1 DOm Filippe J por graça de D~os ~ci de Pmtugal
e dos Algarves) d'aquem ç d'alem mar J em Africa
Senhor de Guiné. e da Conquista. Navegação. Com,
mercio da Ethiopia. Arabia) Persia J . e da I~dia. etc.
Faço sabçr aos que esta Lei virem) que sendo o Se.
nhor Rei D. Sebastião. meu Primo) que Deos tem.
il)formado dos modos illicitos J com que nas partes do
Brasil se captivavão os Gentios d~lIas. e dos grandes
ineonvenientes J que disso resultavão ) mandou por
uma Lei feita em Evora em 20 de Março do anno
de 1570. que se não podessem captivar por maneira
~lguma. sal vo aquelles J que fossem tomados em guerra
Justa J que se fizesse com sua licença J ou do Governa.
~~~ ~~s ~~~~s p~r~~s, ~ o~ q,11~ s~~t~~~s~~ ~s portugue~



E x T R A iV A GA N T E S. J 4-9

'Zes e outrros Gentíos para os ,.tcomerem, com declara;.
.ção. que as pessoas:-. que pela dita maneira, os capti...
vassem • dentro de dous OleZes primeiros seguintes os
,fizessem escrever nos li vros das Provedorías das mesmás
.partes, para- se poder 'Saber. quaes erão os que licita
,mente fOf-áo captivos·. e não o fazendo assi • perde~

sem a aução de os te'rem por taes, e clles .ncassem lI
vres, e todos os mais, que por qualquer 'outro modo
se captivassem. A qual Lei EIRei meu Senhor. que
Santa Gloria haja, -houve por bem .de revogar por
outra. que fez e [[ dé Novembro do anno de 1595
pelíis causas neUa declara.das, e mandou que em lie
nhum caso fossem cap-ti",.os, salvo aquel1es,1 qu y se
captivas em na guerra" que por suas Provisúes pani
culares. assignadas- por "elle t mandasse que se lhes
fizesse, havelildo por livres.aos que por qualquer outra
.maneira fossem captivos. ',E'.sendo eu informado que
com tudo éra necessario proNêf com differente reme
dio J mandlei por minha. Provisão, passada em '5 de
Junho de .[605, que em nenhum caso se podessem
os ditos Gentios captivar. E por Lei feita em '30 de
Julho de 1609) osJdecla.t:ei a tod(;)s por livres conforme
a Direito, e .SllUt.11flSdmento nat.lHa,1 , coro outras de
clarações e cousas conteúda~ na dita Lei. li tornando. a
ora a mandar ver J e a considerar os inconvenientes»
que se représenrárão c{)nf0rme·a i,mportancia da ma~

teria, ,e querendo atalhar a eIles J e_aos .que aO'diante
se' podem seguir., e junramente provêt no que mais
convem ao governo dos diws Gentios J e sua conversã(i)
á nossa Santa Fé Catl;lOlica, e á conservação da paz da
que\le Estado J com parecer dos d0 m(:u Conselho man_
dei ultimamente fazer esta Lei; pela qual, pela dita
maneira J declaro todos os Gentios das ditas partes do
Brasil por livres J conforme a Direito c seu nascimento
:r:atma}.. assi os que forem já baptizados e reduzidos
a nossa Santa Fé Catholica , COn10 os gue ainda vi
yerem (orno Gentios» conforme a seus Ritos e Cere~



monias , -e que. todos sejãet rratados e havidos pot
pessoas livres, como são, sem poderem ser constran.
gidos a serviço, nem a cousa alguma contra sua livre
vontade; e as pessoas, que delles se servirem. lhes
pagaráõ s~u trabalho, assi e da -maneira q\le são ebri.
gados a pagar a.todas as mais pessoas livres. Porém,
succedendo :ca~e, que "os (ditos Gentios movão guerra.
rebellião e levantamento, fará. o Governador do dito
Estado j.unta com o Bispo, sendo presente., e com o
Chanceller ,e Desembargador61' da Relação, c todos 01
Prelados das Ordens í que foteml pre.ienres. no lugliq
aonde se fizer a tal juma't c nellá. se averiguará, se
-convem, e he necessaTio' ao bem do Estado, fazer.se
guerra ao dito Gentio, e se ella hc justa; oe do Assen.
to) que se tomat. se me dará conta com -relação das
causas, qlle para isso.ha, pat"a eu as mandar ver j e
approvaodo) que se deve Tazer a gUêrra"se faltlÍ ; e se.
rão capti vos todos os Gentios, que 11dla se 1:a<ptivarem

E porque poderá .sLllZcetier.) qlile na dilação. de se
esper.ar minha reposta e appfova1ão $(}bté se fazer a
'guerra, haja perigo: Hei por bem, e mando, que
·havendo...o na tardanlfa, e senáo tomadb A sentO pela
di ta' maneira» que sé deve. faozer guerra, se faça j t
execut6 o .que;se asselltar I (dà~db .. se.l1.'le C0m tudl)
conta do Assento, como fiem l'eferido); e os Gemios',
que se captiv~rem J se asse~t{\rd6 em \livro, que pàra
isso se fará, por setls proprios no'rtles, e lugares) dondt
são, com declaração' de S\1~s idades;' signaes e cir..
cumstanc;ias, que houve'r elb seu.captiveiro; e as pes"
soas, que os capti varem, e a qlie p"értencerern , os terãll
como captivos ) sendo feiras as ditas dNige:hcia ,por.
que não as fazendo, o não setão; e côlb elllls b8 nãô
poderáõ vender, até eu tc;r cónfirmado o Assento i que
se tom:lr sobr'e se fazer a tal guerra j e confirmando.o
eu, poderá.õ fazer delles o que lhes bem estiver) como
seus capti vos, que ficaráõ sendo livremente) e não o
confirmando I se cumpri.rá o' q ue sobre isso ma~dar.
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E"porque tenhO"' entendido que os ditos Gentios
tem guerras uns com outros, e costumâo matar e
comer rodos os que neIlas se captivâo , o ql:le não fa
zem, achando quem lhos compre; dest:j(lndo- prover
(om remedio ao bem delles, e salvaçãci de suas almas;
que se (:leve antepôr a elido; e consid~rando " como ,n~

certo, que nenhuma pessoa quererá. dar por elles causa
alguma, não lhe havendo de ficar sujeitos: Hei por
bem, que sejão captivos todos os Gentios, que estando
presos e'captivos de outros para os comer:e-m, forerti
comprados, justificando as compradores delles pelas
pessoas, que conforme a esta Lei podem hir ao Ser.
tão com ordem do Governador, que os comprárão t

estando, como fica ditd, preso~ de outros Gemias para
os comerem ; com declaração, que não passando o
preço, por que os taes Gentios forem comprados, da
quantia, que o Governador com os Adjuntos declarar'.
serão captivos sómente por t(mpo de dez antlos, que
se contaráõ do dia da tal compra; e passados eIles, fi
caráõ livres, 'e em sua liberdade; e os que forem com
prados por mais., ficaráõ caprivos, como dito Ire.

E pelo muito que convem á conservação dos ditos
Gentios, e poderem com liberdade e segurat1lça mo
ral'" e comrrrer<;iar corrIas morador.es das CapiLanías »
e' para o m(\is, que convier a meu serviço, e beneficio
das fazendas de todo aquelle Est'.ldo do Brasil, e ces
sarem 05 enganos e violencias, com que muitos eríio
tFazidos do SC'Ttão: Hei por bem, e mando, que o
Governador \!ia dito Estado, com parecer do Chancel
ler da Relação delie • e Provedor mór dos defuntos»
nella fação eleição daI pessolts seculares, casados, de
boa vida e costumes, que lhes parecerem mais con
venientes para serem Capitães das Aldêas dos ditos
Gentios, e que podendo ser. sejão de boa gelação e
abastados de àe-ns>,. e que de nenhum modo sejão de
Nação; os quaes Capitães serão eleitos na quantidade
de Aldêas, que se houverem de fazer, e· for tempo
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de tres annos , e o'mais que eIJ houver' por bem, em.
quanto Jlão mandar- o contrario; e sendo eleitos, lhe•
.daráõ ordem para irem ao Sertão persuadir aos ditos
Gemias desção abaixo; assi com boas palavras e braDo
pura, como com promessas., sem lhes faur força, nem
molestia alguma, em caso, que não queirão vir; pm o
que levaráó comsigo um Religioso dos da Companhia
de Jesus. e não o ha vendo t ou não querendo jr t levarâó
out:ro de qualquer outra Religião, ou Clerigo, que sai.
b a lingua, para assi os poderem melhor: persuadir.
:: .,E vindo os ditos Gentios, o Governador os reparo
tirá 5m povoações de até. trezentos Casaes t pouco mais
pu menos, limitando-lhes sitio conveniente, aonde
possão edificar a seu ~odo', tão distantes dos enge.
nhos e mata~ do páo dp Brasil, que nao possão preju.
~ic.ar à uma cousa, nem a outra. E assi lhes repartirá
):.qgares para ne.Ues lavnarem e-:cultivarem J não sendo
~á aproveitados pélos Capitães, denl'O no tempo J coo
mo são obrigados por suas doações; as quaes reparti.
ções fará o Gover.nador com f)arecer dos ditos Chan.
celler-e !Provedor mór. E os ditos Gentios serão senha.
res de ua;~r fazendas nas Povoaçees t assi como o são
11a Serra ,1:sem lhes poderem &er tomadas, nem sobre
,eIlas se Jihe fa~er molestia, ou injustiça alguma; nem
poâerá~ ser mudados contra suas vontad~s das Capi.
tanias e Lugarés, que lhes forem ordenados. salvo,
quando elles livI;emente o quizerem fazer.
I Em cada uma das ditas Aldêas haverá uma
Igreja, e nella um Cura, ou Vigario , que seja Clerigo
,Portuguez, que saiba a lingua , e em falta delles ,serão
Religiosos da Companhia; e em sua falta, das outras
Religiões; os quaes Curas, ou Viga rios serão apprcsen.
tados por mim, ou pelo Governador do dito Estado
do Brasil em meu nome .. e' confirmados p«lo Bispo;
~ pelo dito Bispo poderáõ ser privados, quando das
visitações resultarem contra. elles culpas, pOl' que. o
m.ereção j e postQ que. os taes Vig~rio3 e Curas seJão
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Regulares I ficaráõ subordinados ao Ordinario, no que
toca a seu Offici@ de Curas, conforme ao Sagrado
Concilio Tridentino. e ai~i se declarará nas Cartas,
que se lhes passarem. . . ..
. Nas Aldêas. que se fizerem dos ditos GentlOs, Vl

virão juntamente ()s ditos CapeIlães, o.u Vigarios para
os confessarem, sacramentarem. ensmarem e dou
trinarem nas cousas de ·sua Salvação. E assi vivirão
RelIas os Capitães, cada um na sua, com sua mulher
e familia I para os crovernarem em sua vivenda com-

0-·
roua e commercio com os moradores daqueIlas partes.
assistindo muito particularmente a seu governo. e
varando de tudo o que convem t assi para cultivarem
a,terra. como p,ara apprende.rem as Artes mechanicas.
e quando forem neceisarios para meu serviç<?, os appre...
seJiltarem ao Goverflado.r ou Capitão geral. à que to
·car: e havendo pessoas. que vão buscar gente par~ seu
,serviço, lha daráõ pelos preços e conforme araixa
geral. que se ·fizer para todo o Estado; .a qual fará o
Governador com o Chaflcelle.r e Relação delle. e lhes
farão fazer bons pagamentos. aos quaes será.o .pres-en
tes. e não consenriráõ que sejão maltratados. E nem
os ditos Capitães. n~m os tnais, a cujas Cap.ítanías os
ditos GeAtios forem. e aonde estiverem, terão sobre
eIles mais vassallagem. poder e jurisdicção, do que
por seus Regimentos e Doações tem sobre as mais
pessoas livres. que nellas vivem, nem lhes poderáõ
lançar tributos r-eaes. nem pessoaes, e lançando. lhes
alguns J () Governador lhos tirará; e lhes fará lacro
tornar tudo o que .injustamente tiverem pag@, fu.
zelldo.o .executa: :ssi sem appelIação. nem aggravo.

Os duas Capj.[aes. cada um em sua Aldêa será
Jui7. das causas dos ditos Gentios, assi das que ell;s mo
verem uns contra outros, <:omo das que moverem con~

tra outras quaesquer pessoas, ali as taes pessoas contra
dles ; e tra~ar~ seo;pre de ~s compôr; e terá alçadasno. casos C)vels ate a quantia de dez cruzados c nos

LI. Ex/r. Tom: J. V. '
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Crimes até"trinta dias de pásto , em· que pod:erli 'coo.'
demnar e absolver. e no que exceder dará appelIação.
p:rfa: o Ouvidor da' C pifa ia., em.c ~d destricto estiver
a Aldêa; e o· dito Ouvi<i:.>r •. não C"ãhendo a. caus-~ em
sua alçada. dará apperlaç~o para ().. P'FONedor mór dos:
defumas da Rel<1çã.o, d.aqueHe B~tadb; o qual ~i pÓt

bem.• q u~ seja Jui~. de· todtls as. a'F>peHações.. que se
tir:arem. das causas dos diros Gemi.os, do&. casos, que
n~o couberem. na alç.adÂ dos ditos Capitães e Ouvido
r.es; e os d.espachari em· R~tação com A.djuntos, corno
s-e despachão. os rn is feiro •

Q. dito Governadnr com, pare<!:el' dos díto5 Chan.
celler) e Provedor mó-r dos dcfuntoll. fará. Regimento"
~m· que se· decla rará-. o, modo e ordem, que os ditos..
Capitães". Curas ). ou· Vigarios hão ct~1 glfard'ar em sel1
govetno temporal', e o q-ue hão fk haver de ordenado;
q.ue tudo. ha de. ser pagO' á" custá. dos GentioS', e não
de minha Fazenda-; ó qaal Regimento se fará. tanto
que esta. chegar áquellas panes; e se me envrará logo.,
para eu o mandar ver_, e- confirma,r ,. 9'e me parecer; e·
entretanto que nã'O for a; determinação J. q~e sobre iS80
tomar) se usará. delIe•.

E por. quanto sou informado·., que· em r,~mpo de
alguns Governadores passados. daquelle. Estado se'
captivárão muitos' GeJ;lrios contra a fórfila das Ui!.
d·EIRei. meu Senhor e Pai ,. ~ da Senhor Rei D. Se..
ba-sriãó, lJleu- Pr-imo, que Deós tem'. e-F>ri-I1<úpalrnente
nas Terras de Jaguaribe:. Hei por.: bem "~o € mando"
que- assi· QS ditos Gentios ,. cama outros' quiesquçl)
que até a publicação desta Lei forem captivos, sejão.
todos liv.r.es, e postos em sua, liberdade; e se tirem do
poder de quaesquer pessoas-, em.cujo poder' estive.
rem) sem replica )o nem dilação. nem serem ouvidos
com embargos, '1em acção-alguma, de qualquer q}l~

lidade e materia que' sejão j e se.m se lhes admlttlr
appellação , nem ag-gra-v.o ). posto qj.le alIeguem esta
rem delIcs de posse, e que os com~rárão.•. e por sen~
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~nças lhes fociío iulgados p.or captives: por q~anto
.por esta declare ,as ditas vendas, e sentenças por
'«lu1las; -ficando resguardada sua Justiça aos ~ompra
<lares I contra os que lhos 'vendêIão; e dos ditos Gen
.tios se farão Lambem as A:1dêas , que f'Orem neccssarias»
-e -assi millas., como nas mais" <que já hou e.r, e estão
.domesticas, se tená a mesma ordem e-govemo, ,que
por esta lSe ordena haja nas roais, que de nov'O ~e

,fizeret\Ii1. •
Hei por bem, que todas a'S peslioas , de qualquer

-qualidade e condição que' sej'ão. que contra a fórma
desta Lei trouxerem Gen~ios da Serra, ou-~e s.ervir~

delles como captiNOS., QU 'os vel'ldeFém J incQn;~o nas
penas, que. por Direito ComrnlJID ·e minhas Ordena.
'çóes incorrem os .que captivão e vendem pessoas li.
vres; e par.a se saber, se assi o~lJmprem .. e como os
êi,tos Capitães 'o fallem na o.bF.iga~ão 4e seus c'\!E0$ ,

.mandará o ditodiov6rnadcir ,todos' os anr'lOS .tir~r de.
vassa por um Desembargador, ou pelos .ouvidores das
Capitanías, que lhe palJecer, e assi dos ditos Capi-tfães ,

,'Como das mais pessoqs, ,que f'Orem "Contr.a .() que ppr
-esta mando.; e -as .devassas (lepois oe ÜJ1a~as , ser·ãe le
vadas á "Rela.ção, na Jqual se procederá ~ontra os cul
pados 1?reve -e .summariamente, sem mais 'Ordem., ou
ligura de Jui~o, .que o que 'for ecess.arip para se ,saber
a verdade'Õ 'e QS feitos se clespa·chror.áõ neUa ~ como for
Justiça. . '

E por 'esta revogo todas as dit'lll Leis e Provisões
Qtrar.: dedarada-s, e todas e quaesquer outras Leis ~

Provisões e Regimemos, que at.égora são feitas e
passadas por mim, e pelos Reis meus antecessores so
bre a liberdade dos -ditos Gentios do Estado do Brasil.
-e seu governo; e esta sómente quero que tenha força
'e vigor, e se cumpra, e guarde inviolavelmente, sem
se lhe .poder daT declaração, ou interpreta'çao alguma,
por assi ser minha tenção e vontade. E mando ao
Governador do dito Estado do Brasil, e aos das treli

V 2
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~ Capitanías ·de S. Vicente» Espirito Santo» {Rio de
· Janeiro.» que ora, sâO-, e ao.diante· forem» e ao Rege.
· dor da Casa da Su.pplicação , e Governador da Casa do

Porto) e a. todos os Desembargad-ores das ditas ela.
· ç.ões» e da do dito- Estado. do Brasil» e Capitães delle»

c;Ja· todas. as ma-is minbas Justiças» Officiaes. e pes.
Iioas , a· qu.e pertencer) cumplião:» e· fação inteiramente
cumpr·ir esta· minha Lei, e a àem J e fação dar á 8U~

devida ex.ecução» como nella ~e contém; a qual se
registará no, meu Conselho· der India e Ter:ras Ultra.
marinas. e nas Qitas Relaçó,es, nos livros' J aonde seme.
lhantes Leis se (c.Qstumáo registar; e assi se registará
nos liVros d<ls P.rovedorias e Carnaras das Capitanias
<lo dito Estado. do. Brasil J e ao Chancellel' mór de
meus Reinos mando outrosi a faça publicar na Chan.
cellaria. e imp.rimir pari!> se enviar aD dito Estado,
e lá'lle publicar e cu~pÍir J e por elle se fazer o dito
registo; a· 'lual se enviará outrolli ao Sertão e Terras,
aOlíde os ditos Gentios morarem J paca vir á noticia de
todos; e se cumprirá. esta oHtrosi. sem embargo da
Ordenação do· Liv. 2·. cril. 44" que diz se não entenda

•. ser' derogada Ordenaçãq alguma. se,della se não fizer
. ex-pressa menção. Simão Lúiz a fe~ em Li~boC}., a 10 de

Setembr'O) a·nno do Nascimento de N. Senhor Jew·
€Àris~o de 161 I. E eu o Secretar.io .Antpoio Y.ile. De•.
cima~ a fiz escrever. ELREI.

Li~. 2" das Leis da. ;forre do. Tombo foI. 222, lef$~
Liv. 7- da Supplioaçiio 101; ~41 .• nu, ': <

l-

/
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Ord. Liv. t. Tit. 66. §.42.

AI7Jtlr&, em que se determinou, que os privilegios para
nao pagar fin!'aJ para as obras p1l/;/i(os, 'nao valesum
ás pessoas .. i[Ile tivessem de seu duzmtos. mil reis de
fazmda) O/I dahi para cima.

DOM Filippe). pol' graça d'e Oeos ~ei de Porttiga[ 16r:r: .
e dos Algarves, d!aquem e d'alem mar) em Africa.
Senhor de Guiné" e da Conquista.) Navegação Com-
mercio da Ethiopia , Arabia', Persia , e da lndia ) etc•.
Faço saber aos que esta minha Lei virem, que eu sou·
informacio da ffillita opp.ress-ão) q.ue recebe"m os Povos
das Cidades) Villas e Lugares destes Reinos) e pela
maior pa'rtc os pobres., com os -encargos· dos, Conce-
lhos, e fintas., que se lanção para as obras publicas.,
pela gente poderosa se libertar disso com prü'ilegios t-

'lue procurão,. do,que ha grande escandalo e. clamor; e-
vfndo eu as informaçoens, que sobre esta mareria mane
dei tomar por alguns, Julgadores das Comarcas) e o.
,parecer dos meus Desembargado.r..es do Paço, e quanto
COH vem ao. serw,ço de Deos e. meu, e bom governo·
das Terras mandar prover neste casa por maneira., que-
os pobres. não recebão vexação, e que os ricos e po-

•àerosos se não isentem dos· encargos dos Concelhos) e
.de não pagarem para adlntas de obras tJlIblicas c ou
tras: Hei por· bem ... e mando, que daqui em diante·
nenhuma pessoa ... de q~Jalquer e.gtado e condição que
seja. QU Confraria e .Communidadc., que. para isso
tenha pauer t possa nomear para p.edir esmolas )'. ou
cumprir. Olltro encargo· semelhante, pessoa alguma.)
q~e passe de duzeJ1tos mil reis de fa.zenda, para effeito.
dê: pGder. goza·r. de privilegio algum, que. por isso lne
seja concedido;. e que. nomeando-os. as Camaras das
.Cidades. Villas e Lugares lhos não acceitem) nem



minhas -Justi-çcrs -lb~ gu~rd-em m 1:1teS 'Pfiv-ttegi'Os; e
as ditas pessoas J que para o tal effeito forem 'nomea.
das J serão obrigadas a pedi,r as ditas esmolas J e cum.
iMÍ:r ~om as encálrgos J {}ue pelas ditas nomeações fo.
;rem obrigado$, por si J e não por outrem. E não ba.
ve(~ mais f>edidores privilegiados, que um só de cada
privilegio em cada uma das Freguezias e Mosteirol
dos Lugares, aonde forem moradores, e nas Ermidas
de romagem notavel J e em que se disser Missa todOI

-,os Domingos J e dias Santos de gilarda J e os não ha.
~erá em outros a1guns Lugares; e serão obrigados os
ta-e's privilegiados a rodos os annos rirarem certid6es
dns Vigarios e. Curas das Igrejas J aonde pedirem J de
como pedem pessoalmente rodos os dias de guarda,

. para effeito de lhes ,valerem 'Seus privilegias; e de oum
rnaneiJ:a se lhes não guardaráõ. 'E todos 'Os pri vilegia.

"dos, que ora estiverem feitos, que tiver cada \Im mais
<fazenda J que os ditos duzentos mil reis: Hei per,bem,
e mando J que se removão logo, e se nomearáô, e farlío
·outros de novo em seu lugar na fórma. que nesrase
,declara ;' e os Officiaes das Camaras J q,ue acceitarem
alguns privilegiados de qualquer privilegio, que Ih~

forem appresentados' J que tiverem mais fazenda I que
os ditos duzentos mil reis J se lhes dará em culpa. E
os Corregedores das Comarcas e 'Provedores J nos Lu.
gares, aonde os Corregedores não poderem entrar por
Correição, sobrentenderáõ nos taes privilegiados I e
perguntaráõ r>or Correição l se se cumpre e guarda esta
Lei l corno neHa se contém j e procederáõ l comofer

justiça l contra os culpados J que a não executarem e
guardarem; a qual me praz J que se cumpra e guard,e
sem duvida alguma l e sem embargo de quaesquer pr!

I vilegios em contrario l posto que sejão encorporados
em Direito. -e de terem clausula J que havendo4se de

. -derogar l se faça delles especial e particular menção,
os quaes todos hei nesta parte por expressos e dedara
dos.. E mando -a todos os meus Desembargadores,
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Cell.t:e:ged<>tes e Provedores.. Ouvid.orts. Juizes de'
Fóra. e mais Justiças. e a quacsq~~er outras pessoas. a
'1l:1e o· tonheci menta d-esta Lei pertencer, que a cu m.
P-.Fão e guardem" e fação inteiramente ~u.mptir e guar_
dar J eomo n~lIa se decl.ara·, sem admunrem ao CUffi_

pr~mentGl deIla. dtlvida. nem embargos algun~; e ao·
Doacar Damião de Ag!Jiar. do meu Conselho. e Chan.
ecller mór desces Reinos, q,,ue a, faça· publicar em mi
.nha•. ChanceIl'clri-a. e envie logo. o traslado della sob,
meu; SeBo. e ~eu· siglla1 , a, rodos 0& Coro:egedores J

Ftovedores. e Ouv.idores das Comarcas J para. a f.1-zercro<
~ublica·r. c·registar no~ livrag deIlas • e s€;registará no',
lí~ro. da M.esa do Desembargo dOI Paço, e nos dns.
Casas.da Supplicaç.ão •. e Relaç.ão do Porto. Da<ia nesta,
Cidade de Lisboa a 22; do m€7.- de Outrubro" João Feio,
~.fez., anno de Nascimento de N. ,S. Jesus Chrisco do·
16H •. E eu- DuaFte-Corrêa. de Sousa a fiz escrever. REI;.

...
Liv.2. das. Leis da Tone do Tombo fo1•. 196•.
.l:.iy. 7' dlt Supplicac:-io 1'01. :.'148. ver-s.

Ord; Liv. 1'0 Tit. 67' á RubI'.

J1!vará • lln que se declarou. a fárnra' de faur as e./tiçoe.J'
dos Juizes e Pereadores.

Eu EIRei fâço sa13er- aos. que este meu Klva.rá e 161'I1
RegirFle~lto. vivem J que eu SOb! infoJlmado. assi POF,

'lueixas, que a mim vem. COlillO por pessoas zelosas
do ser.viço de Deos e meu, e do bem publico. quie-
tação e bom go\'err10. das Villas e Lugares deste Rei~

no. cujas. eleições- cle-Jl!Iizes e Offi€iaesl das Camaras
não vem a mim. para as aptl'rar dos muitos sobom@s·
e desordens) que ha nas taes eleições, de que proCt;-
dem grandes inquietações; e se mettem ordllilariúmente
no govemo das.Terras pessoas incapazes. e que não,
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rem parte~ e qualidades para servirem. E porque pelâl
Ordenações se não provê bastan,temente nos ditos ex.
cessas. nem se declar.ão penas aos cornprehendidoa
em sobornarem as taes eleições; e querendo eu ora
prover nisto de rnan(lira t que as ditas eleições se fação ,
como convem a meu serviço J attendendo.se sómente
ao que for em mais beneficio do bom governo das Ter.
ras. houve por bem mandar fazer este Regimento,
para se guardar daqui em diante em todas as eleiçõe~

(que a mim não vierem para as apurar) J que os Corre.
gedores e Ouvidores dos Mestrados. e assi os Ouvi.
dores dos Donatarios da Corôa J fizerem nas Vil/as e
Lugares de suas jurisdicções. e assi pelos Juizes Ordi.
narios dellas.
. I Primeiramente, tanto que os Corregedores, ou

Ouvi.florcs entrarem nas Terras t aonde hão de fazer a
eleição, escolheráõ duas) ou tres pessoas) que lhes pa.
recer, das mais antigas e honradas) e de que tenhão
informação t que são zelosas do bem p~blico e de sãas
consciencias I e lhes perguntaráõ pelas pessoas, que
ha nas ditas Villas t dando~lhés juramento dos santos
Evangelhos! e saberáõ dellas as qualidades, que tem.
para poderem servir os cargos da governança t e dos
parentescos) que entre ellas ha, e amizade, ou adio,
e de suas idades. E no mesmo dia t que os ditos Cor.
regedores e Ouvidores, ou Juizes Ordinarios houve
rem de fazer eleição t farão lançar preaões, que ne
nhuma pessoa, de qualquer qualidade;condição que
seja) soborne na dita eleição t pedindo, nem procu•

.rando votos para si, nem para outrem J nem por qual.
quer outra via inquietem) sendo certos, que se ha de
tirar d isso devassa; e os que forem comprehendidos,
que sobornárão. ou inquietárão a tal eleição t ser~O
presos e condemnados em dous annos de degredo p~(a

um dos lugares de Africa) e além disso pagaráõ Cln-
. coenta cnl'lados para Captivos. E dos ditos pregoes

se fatãQ auras.
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. ~ E depois ,de lançados os ditos .pr~gões, e estan
.ao o povo junto J .0 dito Corregedor J Ouvidor J ou
Juiz» lhe dirão da minha parte, que das pessoas mais
.nobres e da governança da Terra, ou que houvessem
sido seus Pais e Avós J yotem .em seis E.leitor..es dos
mais velhos e z.elosos do bem public-o» e que não
sejão parciaes , se na dita Villa .houver bandos.

3 E feito.isto J tomará os votos para os Eleitores ..
e .depois de se ter yotad0 neHes J apurará o dito ·Corre
odor» Ouvidor J ou Juizes Otdinarios os seis, que ti
~erem mais votos j' aos quaes dará Juramento dos
santos Evangelhos» que eIles fação eleição para.ps tres
annos seguint.es de Juizes» Vereadores J. e Prpcurado..
res do Concelho e mais Officios.J que costumão an_
dar na Camara do lugar J ~m ,que se .fizer ,a .tal elei.
ção j e qu~ sejão pessoas nat~raes da terra. e da go
y~rnança(deIla» ou houv:ess,em .sido seus Pais e Avás ..
de .idade, conveniente, sem raça alguma (I) ; ,·ej no.
~eando pes~oa,J que não seja natural da terra, tenha
as partes ~ qualidades., .que se .r.equer-em; e '!Pe nefl..
:hum deIles vote em si, nem em seu .companheiro J e
.depois de lbes dar ju.ramento., QS apart;\fá de dous em
dous ~ não enao parentes :nos gráos prohibidas por
j:\f,ficidad), ourconsanguinidade • de .que farão -fel por
eHes\assignado j e não nomearáõ mais pessoas, que as
·9.u~ forem nç:c~lI.sarias para s.eJvir.e,m o~ tr.es annOI se.
gUU1tes.

4 E bei por bem e .rna-nç1o» que a pessoa» que um
fl,nno forje;leita J o não p s~a tornar a ser J senão pas_
sados tre.s annos ;, .e pela lIP~sma manei.ré! os que seI vi
rem de Ju izes» Vereador.e-s e Pr.ocu.rad@r, não pode_
rá? s.ervjr .os taes .cargos., senão passados tores annos "
e Isto havendo nas taes Terras numero de pessoas
pastante..; .e não o havendo será de.dous em dous an
pos j ou·pelo m,e,nos J que .a pe.ssoa J que servir um

(1) V. Cam. de J3 de Abril de 1636, e 25 de Julho de 1640 , •

Alvv. ue 15 .de Julho de 167:1 J e 5 de Abril d.e 1.618. .
LL. Ex/r. eram.. 1. X



anfif<;J, 'nãO' PÓg a- ~'\f1~ EYatl'n& 'ogo segutiífe, •o que
freará! AG d@clan1ção dI!) Corregedor. Proveddr, ou

-Ouvidot da Comârcta.
5- E feita~ pe-t09 seis· Ereih>res a drrll n'.omeaçio r

an'l;es d'~ C1 Correged1dJ-. ou Otlviddr a apbrar, trrart
d'e~a~sá , se h&uve ifella soborl'los, a'ssi na eleição doá
Elei[Qr~s, C0ma na· ndme'áção, que elles fizerãd; e
hâvtmf.0 cuIpadns, os preltderá logo, e procederá con.
tr-él €fIes, € ds condemnará na perta de degredo e di.
lllheil'O , como neste se &eclarà, de que dará appel.
la~ão é ággt<t. o ; e constando peta c1evassét, que aI.
gl'lm dôs ds Eleitores,.. ou outro· Official foi eleito
eorrt s'éb0l'nO" a (ãl detção parà Eleitor, nem 'á' no.
meaçã0lj que fêz'pa,râ aurto- cãrgo, será havida pdt
'Yaliosa; e <> Corregedor, Ouvidor, ou Jhiz tirará ou.
tro, qL1e tiver ma-is votds, do rol, que se fez para
Eléitc:rré~, o qual com( (1 cottipanAeiro do ~ue fo~

cxálEtidb,'faráã np.va ndrh~lrção e ror, na fórma, que
neste se cfec'lata ; o qUe assi -se cumprirá, sem embar.
go de qualquer aggravo. quê sê irlterpohhâ por parte
dos cúlpados. éu nomeados. ' . . ,

6 E tanrd que ós rbes' estíverem f~itds,'o Corre.
~dor, OuvidOi", ou Juizes. Otdin-ariôs, que a eieiçaó
fizerem, faraó os pelouros· dos 9ffidaes , que hão de
§érvir os tres annes seguintes, na- fórma da Ordena·
ção; e conforme a dIa se' proced'erá em tudo o mais,
que tocar ás ditas elei'ções, que não for nesté Regi~

mento declarado. E mando a todos os meus Desem·
bargadores, Cortegedores J Ouvidores e Juizes, assi
meus, comb tJc Db'natários· da Corôa , Julltiçasl Offi.
ciaes e pessoas·, a que ó c'bnhecitnento deste pértert.
cer, que O· cumprãd e guardem, cbmo neste se con·
tem; e ao Doutor Damiãó de Aguiar, do meu Con·
selho, e Chanceller mór destes Reihós , que depois de
se publicar etrt minha Chanc~llaria·, envie o traslado
delle,. sob meu Sello e seu signal, a todos os Corre·
gedor" e Ouvidores. para. delle usarem' i e o farã~
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-trasla<J:n- no ljvro de ·suasCorrtições e Ouvidorias ; ~
se registará no Jivr;() da Mesa. do meu .Desembargo do
Paço, e nos .das Casas da .SlIpplicação e Rebção.do
Porto; o qual v.alerá -como Car:ra, sem .embar,go ~
ürde;1I1.ção do Liv. 2. cril. 4-0. em contrariO. Dado em
Lisboa a 12 de Novembro. João Feio o fez. anHO dJl
Nascimento de nosso Senhor Jl!S,US CHLUSTO de I·6.u ~

~ eu Du.arte .Corrêa de Sousa o fiz escrever. REI. .
Liv. ~. das :Leis da",!'orre do Tombo foi. 2()2.

j.,jv, 7' da ,SnpplicD~âo 101. ~58. MeI:S•• , •

._...;.,-..;.;.,--....-----
,Qrd. Liy. 5. Tit. 9.2. §. 7•

.,AlllJorá , fm q~ se fiz caso de deva-ssa usar.em de titul, .
de Dom as pessia,s" 'J;lluePJ,,~!e náIJ.pertenu..

DOM ~ilil"pe .• pOi' graça de Deos Rei .de Portu- ·I6u
gal. etc. 'Faço sabe.r aos que esta Lei ~irem " que,
For ser iHfermado do excesso, .que neste Remo se
linha int.roduz,ido em -se .n@mear~m de Dom -as pessoas.,
.q.ue .conforme a minhas Orde.nações o nã0 podião..fa-
2er) mandei passar uma Lei (I), por que declarei as
pessoas) .que neste .l<eino podiãG tomar ~m: e por-
..que não se executando as eenas della, será occasiãe
de ma,ior desondem j e a ca~-sa <de se nãa .executarem
he, ·por n:.io ha:ver quem queira accusar ·as pess.oas.,
que (0m{io 'Dom ,conOra .a fórma ·da dita. Lei; e assi
fica nã,o se cumprit'lde: querendo ,nisso prov,e:l'~. para

. se a·taU1ar a soltura I "-}ue vai nesta materia ) e se po~

derem com effeito executar as ditas penas: Hei por
bem It que ,os Ç0Lreg~dores das Comarcas ido .Rcino.
nos Lugalíes dtllas I e .0s' P.royedores da.s ditas Co~
Il;larca,s nos .em .que oQS.•ditos· CC!>Jiliegecdores não .en.trão ,
por Correição t tinem, cada J!noo devassa das pessoa~J

(.1.) 'Y. Alv. de 5.deianeiro de I.6U, .
X. 2 '



que contra o que a díta Lei dispoem J romão [)Om) ou
(} consentem a· suas mulheres) fil,hos J ou filhas, e pro..
cedão contra os culpados <zoro as penas da di·ta Lei;
e nesta Cidade de Lisboa "j rará a mesma· devàssa ~

CorregedQr do Crime mais antigo tdella; sendo cerros
uns e outros) que em suas residencias se ha de per.
gunrar -a dilig€ncia,. que fherão . (:leste negocio, e se
lhes ha. de dar em cuJF>a o' deslZuido) que nelle com.
metterem; e se accrescentará um Capitu-lo sobn~ isto
ao Regimento) . por que se tomaref!l as ditas. residen.
cias aos ditos Julgadores. aos quaes mando que assi
o cumprio-,.. e ao Chanceller mór J que publique esta
Lei na Chancellaria J e envie logo Cartas com o trasla.
do della ) sob meu SeBo e seu signal J gds. ditos Corre.
gedores e Provedores; a qual se registará nos li vros de
minna Chancel,laria, e. da Mesa do f:>esembargo do
Paço,. e. nos das Retaçáes da Casa da: Su ppl icação e
do Porto; e a propria se porá na Torre do Tombo. Da.
da.na Cidad~ de Lisboa a 3,de Dezembro. Alberto de
Abreu a fez anno do N-ascimento de nosso Senhor J!SU

~HRISTO de 1611. Pedro de Sei~as a fez escrever: REI..
Lh'. :I. das Leis da Torre do Tombo foI. 197'
Liv. 7' da SuppJicação foI. 257' ver••

-----._--...;..------.
Ord•..Livo- 2. Tit. u. á. Rubr•

.Alvará, em que 'se determinou" qlU o Juiz dos Cav(Jl/d~
foS troU:UJSt vara, e lhe as.sistisullJ QS Alcaides e Mt,...
rinhos p'01 turno· nas- audiencias•.

J[ 6,] J -Eu El Rei fa-ço'Saber aos que -este Alvará virem , q~el
eu houve por bem mandar separar· o cargo de .JUIZ
dos ,Gawalléiros >.das Tres Ordens Mi,litaresJde Chmto,·

. San-TiaO'o e Aviz" do de COI r~gedor do Crime de
minha Corte., a que anda~a. annexo J e, c:ncaneg~.



E x T R: A V A G li N T ! 8. i 65

delle o Licenciado Balthazar Jacome do Lago, do mel!
Desembargo, e Desembargador da Casa da Supplica-
ção; e pa ra que o dito cargo se sirva e exercite com
a a'ucrorid<tde, que convem J e de maneira que nas
cousas, que por elle correm e houvef"em de correr t

se faça toda a boa diligencia' Hei por bem e me praz,
que o dito Desembargador Ballhazar Jacome) e os
mais, que:: daqui ~m diante iAe succederem no dito
cargo I tragão vara, e que' os Meirinhos e Alcaides
desta Cidade, quando o dito Juiz fizer audiencias,
assistão a @lla·s por tu roo) um cada semana ~ aos quaes
para isso poderá mandar recado, para que assi o cum.
prão ),e fação inteiramente: e mando ao Regedor da
Ca·5a da Supplicação) e aos Desembargadores della,
que cumprão e fação inteiramente cumprir este Alva.
rá) como nelle se contem; o qual se registàrá no Li.
vro da Casa do despac.ho do Desembargo do Paça, ~

no da dita Casa ·da Sopp~icação" em que' se registão
semelhantes' Alvarás; e va-I-erá como Cana feita em
meu nome e por mi"m assigI'lada) sem embargo da.
Ordenação em contrario. Sebastião Pereira o fez em
bisbo~'a 9 de Dezembro de 16II. (1).João da Cost...
o fez escrever. REI.

Liv. 7' - tia SuppTicação' foT. 250. vers.

Ord.-L'jy. 2. Tit. 51', á Rübr.

A!val"á ~ em que se deitrminou·, 'iue na Casa dos Contos si
não fizesse pagamento algutJi; mas se entregue- todo"
dinhâro na Arca· do 'Ibesoureiro m6r dos .lJssel1llJllJe1tlOS.

Eu ElRei fâçó saher a·os' qu~ este Aivará virem ~ 16u
q.ue) ha vend'O respeito a· ter pr0hibido por Regimento,'

(I') Y• .Ã.lv. de 9 d~ Julbo de '1656.
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e Provisões minhas, que se não fação nenhuns paga.
mentos nos melJ~ Contos do Reino e Cas~; e ter
mandado.. que todo o dinheiro, pertencente a minha
Fazenda, venha á Arca do Thesollreiro mór dos meus
Assentamentos, conforme ao seu Regimento, e estar
informado, que se não guardão os di,tos Regimentos
e Provisões tao pontualmente, como convem: Hei
por bem, que ~os ditos Contos se nao'possa fazer pa.
gamento algum. de qualql,ler qualidade que seja; c
·todo o dinheiro. que por eUes se arrecadar, vir.i, e se
entt:.egará na dita Arca do Thesoureiro mór dos Assen.
,t.amel1toS • sobre quem se carregará em receita; e
della passa.rá conhecimentos em fórma aos Officiaes.
~ a q/.laesqu~r outJ"as pessoas, a .que tocar, conforme
.aos djtos RegimeotQ$ e Provisões, que em tudo S,C

cumpriráõ tão inteiramente. como se nelles contem I

por assi o haver por tllell serviço, sob pena, que o
.Officia'}, .que mandar pagar Q djto dinheiro. o Escri•
.:vão, que fizer o .conhecimento delle. o Contador I

.<que o leN,Fl.r em despesa, e o Pro~edor • que puser vista
ila coma" em q.ue se fizer tal pagamento. percão seus
Dfficios irremissi,velmente , para nunca mais poderem
.entrar neUes; e sobre o r.eque,rimento não poderáõ uar
petição. a,em lhes será acceitado por nenhum Official,
nem Ministro meu. Pelq que mando aos Vedares de
minha Faz.el)da, que não .consintão pagar-se dinheiro
).llgum nos ditos Contos, de qualquer qualidade que
seja; antes o fliÇão remetter • tanto que se arrecadar, ~
dita Arca, em que se entregará na fórma J que dito
"he: e cumprão. e fação inteiramente cumprir e guar..
dar esIe Alvará, sem du~ida alguma. E para a todos
se: notorio., se registará nos Livros do Regimento cle
mmha F~zenda, e 110 dos ditos Contos, e na Chall
cellaria. em que se apregoará, de que os Officiaes •a
qu.e per-cencer, passaráó suas ceft.idófS flas costas selite;
qUt; valerá com0 Carta., sem embíl-rgo da OrGlenação
.PV M'll.~, ec.Xl contrarjQ. D~ogo cle Sousa o f~ ~lJl
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Lisboa a 4 de Janeiro de 1612. Luiz de Figueiredo
o fez esc rever. REI.

Liv. 2.0 das' .Leis da Torre do Tomba foI. 199-

-----'---------'---
Ord. Liv. 5, Tif. 107. á Rubr.

Alvará, em q'u u determinou, que nenhum Pice-Rei, ou
GO'l-'ernador das parttJ Ultramarinas leve filho sm, nem
comi/z/a, que lá 'lIá.

Eu EIRei faço saber aos que este A1vará virem, 1612
que por justos respeitos , que me a isw movem: H~i.
por bem, e mando que daqui em diante nenhum VI.
ce-Rei da lndia, nem Gevernador das partes Ultra.
marinas leve,. nem consmta ir ás ditas panes, e terra'S
de seus Governos, em quanto m'l1es estiverem, filhe
algum seu; nem os taEs sells filhos vão ás ditas par-
tes e terras, em quanto seus Pais estiverem nellas'
g vernando. E mando que este Alvará se cumpra e'
guarde inteiramente" como nelle se contem ; o qual
quero que valha como Carta, sem embargo da Or
denação do Li·v. :lo rito 40. em contrario. Francisco'
Ferreira o fez em Lisboa a 10 de Fevereiro de 1612,'
João Travaços da Costa o fez escrever. REI.
: . Lill'.:a. das Lei. dll Torre do Tombo foI. J99-



1GB

1612

---.-------:~-....----

O,rd, L.iv. 5. Tit. 96. á Rubr.

Alvará ... .em que se declarou. a preterição, que bão de ttr
os providos em ·cargos da lndia, que não mIrarem 4
servir em t.empo comp.etenle,

.EU EIRei faço saber aos que este Alvará virem,
que considerando eu o grande prejuizo, que os pro.
vidas em Fortalezas. Viagens, e outros Cargos do
Estado da lndia. recebem em aql,1ellas pessoas. qUt

estão providas nas ditas Fortalezas. Viagens e Car.
gos J por seus respeitos particulares •.e por esperarem
·mais prospero tempo para seus interesses (sendo proa
.vidos primeiro. que outros). não qU,ererem entrar nas
:ditas Fortalezas. Viagems .c Cargos, .e ,deixão entrar
rourtros. que naquella cOFljuncção se achárão presentes I

.posteriores no tempo; e quando acontece quererem

.entrar outros" que são mais an\igos, .que os q.ue tem
já entrado, .então os que .dei x-árão de entrar. tratão de
impedir aos our.ros, no Gjue Ina muito prejuizo em
respeito dos pwyidos; e isto ha lugar muito mais nas
,renuncia.ções , .que das Fortalezas, Viagens e Cargos
:ie ~oncedem: por evitar demandas. e outros incon.
veniente .' que por esta causa podem sl.lceeder: Hei
por bem' e mando, que todq o provido" que es~iver

nas partes da friàia ao t~mpo • .que houver de \lagar
a Fortaleza, Viagens, ou Carao, de que he provido,
e for mais ant.igo ao tal temp~, se appresente com sua
Pa. ente para effeiro de hav.er de entrar; e não o fa.
zeRdo, não possa entrar na Fortaleza, Viagens, OIJ
Cargo) de que for provido, sel'l~o depois de todos os
,que estiverem pro.vidas até aque.lle tempo, .~ o mesmo
se entenderá nos que tiverem renunciações; porque
~fl,t~ CO,lJl mais funçl<}l1)en~o seJâo obrigado.i> l.l ren!Jn9
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ciar no tempo., .que .lhes couber_ entrar para effeito de
se servir o diw Cargo pelas pessoas t em quem se fizer
a' renunciação, por tudo isto' ser con forme a Di reiw.
E mando ao meu Vice-Rei, Oll Governador do Esta-
do da lndia, que ora he , e ao diante for, e ao Vedar
de minha Fazenda, llelles Jui~es das Intrancias t e maii
Jus-riças, Officiaes e pessoas, a que eite meu Alvará for
mamado, e o conhecimento delle perrenc~r, que o
cumprão e guardem., como Lei, e fação inteiramente
cumprir e guardar, como se neHe contem t sem du.
-vida, nem embargo algum'; o qual quero que valha ~

como Carta, posto que o effeito delle haja de durar
mais de um anno, sem embargo da Ordenação do
Lt'v. 2. 'rito 40., que o contrario dispoem: e será r-e·
gistado nos livros do,meu Conselho da lndia e Casa
ddla, e nos da Secretaria do Estado da IndiaJ, e Re.
lação de Goa. E mando ao meu Vice-Rei taU Gover•.
nadar dellc. que da chegada delle:á India a oito dias.
e faça publicar pela Cidade de Goa, para qu-e venha
á noticia de todos, de que o Secretario de Estado será
obrigado a mandar certidão, que será entregu.e ao meu
Secretario Antonio Campêio. E este se passou por tres
vlias, umá das quaes, se porá em boa guarda na Torre
do Tombo,. e outra ficará na Secretaria, e outra na.~

Relação -de Goa, pára a todo o tempo se saber. comõ
as-si o houve por bem. Bento Zuzarte o fez em Lis.
b0a a 27 de MarçG de 1612. E eu o Secretario An.
tonio CampêlG o fiz escrever. REI.

Liv. 2, ~as L~is da TQrre .dQ, T9lU~•. folJ 2r&~

, ~ .
LL. Ex/r. ~()m,' l'



L E I S

Oed. Liv. 3' Tit. 5· §. 9'

Alvará. eflz que se determinou. qlu ás pt$S0f11. que livu.
sem privilegio com dausufa eJ.'Pres~a de não pagar Coi.
maJ. lhes fosse guardado; e que só pudessem ser ohio

_ gados neste ponto dia/ltc dos Almotatés.

1612 Eu EI Rei faço saber aos que este meu AI vará vi.
rem. que ~eio Conselho de minha FazenÔa. a reque.
rimento de Manoel Moreno de Chaves, Contracador
das Terças do Reino, se passou um Alvará feito em
20 de Maio de 1608. por mim assignado. por que
mandei- que nenhum Privih:giado. de qualquer privi.
legio que tivesse. fosse escuso de pagar coimas, e
P~sturas das Camaras e Almotaceria , em que fossem
condemnados; e seus Conservadores se não intrometo
tessem em tomar conhecimento de cousa alguma roo

--cante ás ditas coimas e Posturas, çomo mais parti.
cularmenre neHe he declarado. E porque algum31
Communidades e outras pessoas. a que os Reis meul
ílntecessores concedêrâo privilegias para seus Privile.
giados não pagarem coimas. se me queixárão de lhel
quebrar os ditos privilegias, sem serem ouvidos,
estando em posse delles de muiros annos a esta pdl:

te: ·vendo as informações. que llobre isso mal1deJ
tomar» e diligencias» que por llleu mand Ido se fi.
zerão» constou serem muito poucos os privilegiol.'
que expressamente tinhâo a clausula de selJs Pn·
vl1egiados não pagarem coi mas. e alO'uns delJes se·
rem -dados em sa(Ísfaçâo de serviços, ~ outros JustOS
respeitos. Pelo que hei pnr bem. por fazer de n ~B

mercê ás pessoas, a que são conce idos os taes pll'

vilegios, que expressa e declaradamente tiverem. clau,
~ula par~ seus Pr.ivilegiadtJs nãa pagare~ as C011lL1s,
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que e1les gozem e usem deUes. e lhes sejão gua,rda
dos. assi e da maneira. que nelles lhes he concedido,
sem embargo do dito Alva'rá, que se passou pelo
Conselho de minha Fazenda; o qual revogo e annullo
nesta parte, e o hei por de nenhum effeito. e que delle
se nã.o use. porém serão obrigados os, diros Pri vile
giados a responder na materia das coimas diante do~

Almotacés na fórma da Lei, que sobre isso mandeI
passar; e pela mesma maneira annullo e revogo os
privilegios, que pela Mesa dã' Consciencia e Ordçn,s
forão passados aos Meninos Orfã,os desta Cidade, e
para as obras de S. FrancIsco de Coimbra, e cl\noni
zação de S. Fr. Pedro GQf1Çé\lves .. por que lhe-foi
concedido que seus Privilegiados não pagassem coi..
mas, por não pertencer aos ditos Depurados da dita
Mesa conceder QS ditos privilegias. por tocar e_ per.,
r ncer sóroen[c passarem -se pela Mesa dos q1el.\~ Des
embargadores do Paço. dando.se-me primetro disso
conta; e assi annullo e revogo qLlaesquer outros pri
\'ilegios s"melh(lntes • que por ourro Tribunal forem
passados, e se passarem ao diante. não sendo pelé\
dita Mesa do Pí\ço. E e~te rQaQdo, g\Je se çumpt:a ,
como I"\elle se contem. que valerá çomo Carta .. Sfllll
.emhargo da Ordenação do Liv,. 2. 'IiI. 40•• qlje di~,
fjue flS COIW:lj. (lIjo if!~jlo hOl,J?;>tr dr durai- mnis de 1#1#

'inflO, !JI,lSSf1l1 PQY CarIas, t! passando PQr Alvarás 1 n#(J
'lJulhão: e se regisrar~ no L\vrq dQ r-egisrQ da Mesa,
do Desemb(ugQ (to Pªçq, (' nQ~ das Ca as da SLlppli
~aÇ.ão e Hel<tçãq qO pçrto; ~ (.) ptppl'iQ !l<: J~nçqrá na
Torre do Tombo. Duarte de Sousa o fez em Lisboa
il '4 de Abri) de 16.2. REl.

Liv. 2. da Torre do Tombo foI• .201.

Lu, 7, "óI &Dpplicól~o.-iQj. 261.

Y2
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Ord. Liv. I. Tit. 66. §. 48.

R 'gimmto, qlt~ se passou sobre a fórma , com que u de.
o viá() tomar as conlas dos bens e rendflS dos Concelhos.

1612 Eu EIR i fclÇO saber aos que este Regimento vi.
rem, que eu sou inf.1rmado, que os Corregedores e
P.rovedores das Comarcas dos meus Reinos, e Juizes
de Fóra das Cidades e Villas delles, por causa das
occupações, que tem com seus cargos, não podem
acudir ás cousas, que pertençem aos Concelhos, nem
á renda delles; pela qu~1 causa muitas pessoas trazem
sobnególdas muitas propriedades, e cousas dos dilOS

Concelhos; e alem 'disso se não provê em muitas cou.
sas tocantes a elles ; pelo que as rendas dos ditos Con.
celhos ficão em muita diminuição, e rendendo me.
nos do que pude.rão render, não havendo os dilOS

sobnegados. o qlle he em muito prejuizo, assi das
fendas dellcs, COlll<). da Ierça, que a mim pertence:
e querendo nisso prover, como fosse mais meu servi.
ço , e proveito dos ditos Concelhos, ordenei de mano
dar pelo dito Reino certas p~ssoas, para proverem
nas ditas cOLlsas ; e pa-ra enas mais claramente saberem
no que hão de prover I. lhes mandei dar este Regimen.
to; do qual usaráõ· pela maneira nelle declarada, ~

'se contem nas Provisões. qu.e ás d~tas pessoas mandei
passar.

I Ta 1tO que cada uma das ditas pessoas chegar a
cada um destas _Cid.ades-, Villas e Lugar~s, e Con.
celhos de meus Reinos, .mandaráõ vir perante si os
Juizes e Vereadores I Procuradores, ou Thesoureiros
dos Concelhos, e Escrivães das Camaras; aos quaes
obri~aráõ I qu~ lhes mostrem todos os Tombos e Caro
~~t:~~ ~~li d~tQS Co.!!~~l~Qs,i e assi os Fornes ~ LÍ'I:r~
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de acordo, receita e despesa dos annos. atraz, esc ri
pturas, e autos de arrendamentos, e todos os mais pa..
peis, que lhes parecerem necessarios; e constrange
ráõ com penas aos Officiaes, em cujos poderes esti
verem, ,para que lhos dem : aos quaes Offiôaes man
do sob as dit.as penas, que lhos entreguem, e tanto
que assi os tiverem, se informaráõ, assi por inqui
rições, corno rela maneira, por onde melhor passão
saber., se ha' mais propriedades, fóros, ou rendas, que
pertenção aos ditos Concelhos, das conteúdas nelles ;
e achando que ha mais, sa beráõ quaes são as pessoas,
que as trazem, e por que titulo, se perpetuo, se em
vidas, se por arrendamento por um, ou mais annos ;
e se logrão alguns direitos de cousas, que aos -dilos
Concelhos pertencem, por licenças, que tenhão parà
isso; pa ra o que assi a ellas, corno ás reais pess(Jas'J
que trouxerem propriedades dos ditos Concelhos,
mandaráõ que dentro em certo termo, que para isso
l,hes assignaráõ, c m pena, que' não as offerecendo.
lhes seráõ tiradas, "appresentem as escripturas-e papeis,
que das ditas propriedades e mais cousas tiverem; e
não os appresenrando no dito termo? pelo elito caso
lhas tiraráõ; e appresentando-lhos dentro nelle, então
os verão; e achando qee os -titulos e licenças, por
onde as possuem, não são licitos , ou que nelles houve
lesão, PQr que fiquem damn' Çcadas as rendas dos Con
celhos , ou forão feitos sem a solemnidade, que -o
Direito n:quer, lhas tiraráõ. e as restituiráõ aos ditos
Concelhos, afforaráõ, ou arrendaráõ de novo (I) ,
como for mais em proveito dos -ta~s Com:elhos; e
deixaráõ ordenado, como se "não fação semelhantes
~onrratos J e não passem sc::rrelhantes licenças, sob as
penas, que lhes parecer; e saberão, se as rendas da
verd~ sã'o artendadas d'cante fT'ão, ou paf'as ccrn as
condições., que conforme a minhas Provisúes se de...
:vem arrendar; e em espe.cial se as coimas dos po..

I N V Al~"j ~e I~" de 1'1llho d~ J'744 ~ c ~6 de ()~lubfO de 1746,., ~
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derosos se recebem em pagamento aos Rendeiros,; e
deixaráQ ordenado, como assi se faça, e as rendas se
não arrendem, senão ás pagas, sob as penas, com que
por minhas Provi'sões Q. tenho assi prohibido.

2 E pela dita maneira 9~ informaráõ assi por in.
quirições, como por qualquer outra via t por onda
melhor o possão saber, se ha algumas pessoas. qua
tragão sobnegada alguma propriedade t ou direitos,
que sejão do qito Concelho t e a elle penenção; e
achando que trazem alguma das,dira!! cousas, obri.
garáõ á pessoa t ou pessoas, que assi as trouxerem
sobnegadas , para que as larguem aos ditos Conce.
lhos. .

3 E porque eu fiz Ld t por que mandei t que as
terras dos Concelhos t que fossem para plantar certas
,arvores t se corassem; e ora seu informado t que por
causa da dita Lei se cotárão ml!ita~ terras t que não
são pertencentes para as ditas arvores t por quanto aI.
guryas, que se plantárão , seccárão , e não í\hírão) ou.
tras se não plantárão, e ficárao as terras devolutas I e
'sem renderem cousa alguma aos ditos Concelhos. o
que he muito prejuizo) assi delles t como de minha
Terça t se informaráõ das ditas terras, que pela dita
razão, ou por qu·alquer outra ~tiveretn cptnda ; e
achando que, não são pertencentes para as ditas arvo.
res. e que lavrando.se cultivando~set ficaráá ren·
dendo mais aos ditos Concelhos do que rendem J estan·
do assi catadas e devohJtas, a.s farão aproveitar J e
arrendar a quem por ellas mais der; e mandaráõ •q~~
não sejão mais cotadas) sem embargo da dita Lei"
que as,j mandei fazer. E por quanto oLltrosi os om..
ciaes das Cam1r'clS em prejuízo das rendas dos ditOS
Concelhos fnem algllmas 'Posruras t pelas quaes di~i.
nu em as pe as, que d'antes erão postas, verão aS duas
P sruras,; e achando que são feitas) sem e~'{arem pre
se ltes os Provedores das Comal'eas, em prC!juiw. dlls
clicas nmdas, as far-ãQ emendar; a fazçr 'de npyo J
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como lhes parecer justiça t e mais proveito dos meus
Concelhos. Para o que outroJ;i verão os livros dos
J\cordos, que lhes serão mostrados.

~ E porque algumas pessoas tem feitas» e fazem
em terras dos Conc~lhos, e ribeiras delies. algumas
propriedades de vinhas, hortas t pomares» olivaes,
souros» moinhos e azenhas t das quaes pagão em cada
um anno uma cerca ~antia aos Concelhos» verão a~

ditas propriedades; e mformar-se.hão do que pagã(i)
cada um anno ao dito Concelho; e se he mais pro
veito delle estarem da mam-ira. que estão, ou affa
rarem-se ás ditas pessoas em vida» ou em fateóta ;
e achando que he mais proveito afforarem.se. as fa
rão afforar t ou afforaráõ, e sendo em crescimento do
em que esri\-erem arrendadas, ou renderem: e no
afforamento t que fizerem ás ditas pessoas, se tsrala.
dará este- Capitulo.

S E farão Tombo dos bens dos Concelhos» aonde
os não houver; e mandaráõ aos Officiaes das Carna
l-as, que fação· Jurados. e Escri aes das achadas. e
livros dellas, não os achando feitos confolme ás Pro
visões , que são passadas.

6 E assi proveráõ sobre as cousas, que tocarem
aos ditos Concelhos e Terça t da maneira, q\Je lhes
parecer. e que he em pl'Oveito das ditas rendas; e
constrangeráõ aos Officiaes dos Concelhos, que sigão
as demandas e causas delles. até nelJas ~e dar final
determlnação, de que não haja appellaçã ~ nem ag
.gravo j e isto com a p~na. que lhes parecer.

7 E assi conhecer:iõ de t(ldas as du~idas, que
houver entre os contratâdores das Terças. ou seus fei
tores t com os Officiaes dos ditos Concelhos, assi sa
bre_ o pagar da Terça, como sobre qualquer outra du
vida» que entre elles se mover, sem efl)bargo de
{}.ualquer Lei. ou Ordenação. que o colltlario dis
ponha.

S E assi conhecerá6 de tbdai as causas Jllovidas
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~e por nl0ver , que forem sob're os' bens. qu~ aos 'ditol
.Concelhos e minha Terça pertencem, assi nas em
que os diros Concelhos forem Aucrores , como Reos I

'Oll Oppoentes, ali Assistentes. posto' que seja com
;omros Concel hos, ou com Vi uvas • Orfãos, Juizes I

Vereadores. Desembargadores, ou pessoas miseraveis,
.ou ou·cras quaesquer, que privilegiadM sejão, e' que
.por razão de seus privilegias tenhão Juizos particula.
res, os quaes nesta parte hei por derogados. e· que
-não possão llsar delles, posto que aqui não sejão ex.
pressos e declarados. sem embàrgo de qualLjuer Lei
e Regimento. ou Orden.lção • que o contrario dispo.
nha. E mando a rodos os Corregedores, Provedores,
O vidores, JHizes e Justiças, perante quem se trata.
rem as ditas causas, que assi tocarem aos ditos Con.

·celhos, Oll Terça. que, tanto que lhe .a dita pessoa
mandar pedir os autos, que sobre isso forem pro.
~cessados. 'Ihos enviem nos termos) em que estive.
rem, posto que delles conheção por seus Regimentos,

.:ou Provisões. que lhes para isso sejão passadas t e não
conheção mais delles., as quaes pessoas os determina.
ráõ. como lhes parecer justiça; e quando,se muda~

·rem de uns Lugares par'a outros J levaráõ rodos 01

,feitos, que tiverem J e não os deixaráõ a' outro Jul.
gadm' algum; e obrigaráõ aos .Officiaes dos Conce.
lhos ,. que os sigilo, como dito me: e nos Precatorios,
.que passarem· para lhes os ditos autos serem trazidos,
se trasladará este Capitulo; e as Jl!1stiças e pessoas"
para quem se passarem J os cumprirá5, sem lhes pOIo

rem duvida, embargo J nem contradieção alguma.. .
9 E parque algumas Cidad~s. Villas J Concelhos

e Lugares de meus Reinos não pagavão Ter9a, p~t

dizerem que a· tal Terça, ou· rendas J de que se havl.a.
de pagar J lhes fo;'ão vendidas, ou dadas pelos ReiS
passados, e disso terp havidas} algul1las :Sentenças l,

mandaráõ vir perante si os Officiaes das Camaras da:'
ditíJS Cidades j Villas, ,Cancelhos' e Lygares;, e Jhc:'
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inandaráõ J que dentro em certo termo J que lhes
assignaráõ J lhes appresentem as escripturas, Cartas,
ou Doações J que tem das ditas rendas, Oll Terças.
e assi as Sentenças, que sobre isso tem havidas, as
quaes verão; e achando, que conforme a Direito, as
taes rendas. ou Terça se não podião -~nder, e que as
ditas Sentenças forão mal dadas•••

10 E assi verão as contas. que os Provedores tem
tomado J se nellas se fizerão as declarações necessa
rias, de quanto imporrão as co,imas, quanto os foros.
quanto 'o damno ; e o damno, que de não se fazerem.
recresceo contra os taes Concelhos, e se os Escrivães
das Camaras fazem as receitas aos Thesoureiros dos
Concelhos com as mesmas declarações j e me infor
maráõ de tudo o conteúdo neste. e no Capitulo aci
ma. na Mesa do Desembargo do Paço, para eu con.
forme a sua informação mandar pr~ver o que hOllver
,por meu serviço.

II E assi saberão. se os diros Concelhos t~m al
guns ma ninhos • qúe se não aproveitão, nem lavrão;
e que aproveitando-se e lavrando-se. podem dar pão;
e que sendo assi, será mais proveito dos ditos Con
celhos • os farão lavrar e semear :- e para assi se la
vrarem J semearem e aproveitarem, os farão arrendar
a pessoas. que os lavrem e aproveitem, e fação nelles
todas as mais bcmfeitorias. que parecerem. que são
em mais proveito dos ditos Concelhos e Terça; e assi
farão arrendar as hervagens J que estiverem nas terras
dos ditos Concelhos J para que se não devassem. e os
ditos Concelhos percão o rendimento dellas. e eu a
Terça. que a mim pertence.

12 E assi farão arrendar as terras dos Concelhos
a quem por ellas mais der, não sendo porem aos
Officiaes das Camaras ) nem a Juiies ordinarios, e dos
Orfãos, nem Alcaides móres) Tabelliães e Escri
vães (I) ; e as arrendaráõ pela dita maneira em pregao

(I) v. Alv. de 6 de Dezembro de 1603. .
LL. Ex/r. 'Iom. 1. - Z
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á quem por ellas mais dêr; éom cOI\díção t' que as
pessoas t a quem forem arrendadas t hão de pagar o
preço deltas por ihteiro t e sem quebra alguma, sem
se poderem chamar a engano da ametade do justo
preço) posto que digão qlle tlisso forão enganados,
sem embargo '~e qualquer Ordenáção) ou Ordena.
ções t que o contrario disponhão. as quaes hei aqui
por expressas e declaradas, de que se fará expressa
menf.io nas escripturas dos arrendamentos; e sendo
caso, que alguns Officiaes acima ditos arrendem ás
ditas rendas por terceiras pessoas) e depois as tomem
para si: .Hei por bem) que quem assi o fizer) i51COrrá

. em pena de cincoenta cruzados para os Captivos)
Concelhos e Terça, pela qual se fará neltes éxecuç~o

C0l11 effeito, achando que nella incorrêrão.
13 E saberão. se os Meirinhos. Alcaides e Ren.

deiros das ChanceJlarias demandã-o coimas-- postas por
Posturas) e Acordãos das Camaras ante os Correge.
Gores) Ouvidores e Juizes de Fóra. e não ante os
Almotacés, contra o ql,le tenho mandado) e ordenará6
'com que mais o não fação; e do que acharem lhes
foi julgado, farão paga·r á minha Terça o que lhe for
ô.evido; porqlle sómcnte os Rendeiros das Chancella.
rias no tempo da Correição paderáõ demandar as coi.,
-mas e penas perante os Corregedor~s. na fórma da
Orden~ção ; e assi procll'fará6 saber' se as pessoas, que
podem enc0imar, lanção as coimas nos.. livros das
achadas, ou as tomã-o por rol de fóra) para qtJe o
que acharem não fui lanç'ado nelles) fàção arrecadaI
para O Concelho e minha Terça, pelás pessoas, ,que
o assi fi'l.erao; procedenao contra eIles, nas mais pe-.
'nas das Provisões) que sobre isso são passadas.

14 E assi se, informarãõ) se os Officiaes dai
Camaras nos annos) que o forão. cumprÍ'rão seUS

Regim.entos,; e achando que não) ou que tomá~ão
para 81) OU det~o a seus parentes algumas propne.
dades, ou terras dos Concelhos por menos do que
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valem (I), verão o que he justo pagarem deIJas, e o
carregaráó sobre os Thesoureiros dos Concelhos. para
o arrecadarem das partes: e deixnráõ provido como
dahi em diante se arrendem as taes terras. ou se dem
por reção. como mais pro\'eito for das rendas dos
Concelhos; e achãndo olltrosi , que os Juizes de Fó.
ra, ou Ordi'harios, Vereadores e mais Officiaes no
arrendar das taes terras, ou mais rendas dos Conce•

. lhos , fazem conluios alguns, por que se dcrn por me.
nos a algumas pessoas, do que he razão, para o que
til'aráõ disso informações, procederáõ contra eIles.
como lhes parecer justiça. e lhes farão pagar toda a
diminuição. que as rendas dos ditos Concelhos hou.
verem recebido. .

J5 E pela mesma maneira se informaráó se aI.
gumas pessoas ~stão devendo alguma cousa das rene
das dos ditos Concelhos á Terça. que a mim perten
'ce dos l'endirnentos dos annos atraz; e achando que
sim, e que os tempos dos pagamentos são passados,
'Constranger.áó as ditas pessoas a ,pagar a quantia. que
assi devem, e para isso farão fa-zer nelles execução
com effeito.
. 1-6 E achando outrosi, que algum dinbeiro do
rendimento dos ditos Concelhos anda sobnegado por
mãos dos Depositar~os, a fim de dizerem que he pura
obras, ou pan outra alguma cousa, que pertença ao
dito Concelho, saberão em cuja mão está, e se se
pagou deUc a Terça, q~e a mim pertence; e achan
do que não he paga, a farão logo pagar. e entregar
ao Recebedor ddlas; e a demazia farão vir ao Juizo,
e depositar na mão de pessoa abonada, e que della
possa dar conta rodas as' vezes, que lhe for pedida.
. 17 E assi saberão I se tem feito os ditos Concelhos
't'\guns gastos, e o em que os n'lerão, e se forão dos
'dous terços, que a elles pertencem, ou se entrou nisso
tambem a minha Terça; e achando que entra nisso

(I) Y. o mcsmoÃlvará.
Z 2
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a Terça, cOllstrangeráô aos Officiaes, que' os taes
gastos nzerão. a pagar o q.ue montar na Terça. que
f;Hâo entregar ao Rendeiro aellas. por quanto todos
os gastos, que o dito Concelho fizer, ha de ser á Custa
dos dous terços, que a elles pertencem, que não ha
de entrar nisso a Terça, que a mim pe'rtence J salvo
quando for por Provisão minha.

18 E em quanto andarem nestas diligencias. posto
que estejãQ fóra donde o caso acontecer, poderáõ
tomar todas as denunciações, que se fizerem ante
elles , de pessoas. que mudarem marcos, ou arranca.
rem de pro'~riedades tocantes aos Concelhos, e tirar

-.do caso devassa, e proceder contra os culpados. como
for-justiça, e restiruir aos Concelhos o que assi se lhes
tomou j e deixaráã provido. que os Juizes. assi de
Fóra, como os Ordinarias provejão particularmente
sobre isto j e com cada um dos ]ulgadores.., que fize.
"rem os Tombos dos ditos Concelhos, andaI'á uma
pessoa nomeada pelo Contratador das Terças com
'procuração bastante. para requerer tudo o que fizer
ao bem dos ditos Tombos. e arrecadar o que perten.
ceI' á dita Terça; o qual poderá fazer todas as denun.
ci-ações, accusações e requerimentos, que lhe pare.
cerem necessarios em proveito da renda dos ditos
Concelhes e Terça~

19 E os ditos ,] ulgCJ.dores conheceráõ de todas as
. sobreditas ca,usas breve e summariamente, sem ar·

dem. nem figura de Juizo. mais que quanto for ne·
cessaria, papa a verdade ser sabida, mandando fazer
auto apartado de cada causa em particular, que pro.
ver, sobre que algumas partes queirão ser ouvidas',
para que assi ouvidas ellas com as mais, a que tocar,
dem no caso Sentença, de que ellas poderáõ appellar
e'aggravar, qual no caso-couber,. para onde direita,.
mente pertencer. conforme a ProVcisílo d<\ alçada, que
para isso lhes mandei passar. .

20 Pelo que mando aos ditos Julgadores, que em
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tudo cumprão e guardem este Regimentó t 'coÍDo nelle
he declarado t conhecendo de todas às: cousas nell€
conteúdas; e achando outras mais t em que lhes pare
ça n~cessario prover. por cu m pri r assi a meu serviço-,
e proveito dos diros Concelhos e Terça, mo avisaráõ,
para mandar prover, como melparecer. E este se
trasladará nos livros do Desembargo do Paço, aonde
se-costumão trasladar semelhantes Regimentos; e. assi
nos das Relações da Casa da Supplicação e do Porto j

e na da Provedoria m&r de meus Reinos, e nos das
Comarcas, e nos das Camaras das Cidades, Villas e
Concelhos. Pera Sanches Farinha" Escrivão da Mesa
do Paço, dará os traslados delles , . que forem necessa;;.
rios., por e.lle concenados e assígnados t aos quaes
traslados mando se dê tanta fé e credito t e se cum..
prão, como. este propr!o por mim assignado t que hei
por bem, que valha (wmo Carta, e que não passe pela
Chancellaria t sem embargo da Ordenação em contra
rio. Antonio Martins d~ Medeiros o fez em Lisboa
a 17 de Maio de J612. E eu Pero Sanche's Farinha.
o fiz escrever. REI.

Liv. 7' da Suppllcação foI. 283~.

OId. Liv. 2. Tit. 18. á Rubr.

~lflJará, em que a/em do armo ja concedido se proroaárãil
mais seis mezes á.r 'grcjas" para venderem (IS bmst>, que
Eossuissem cOl1tra fi prohibiçiió desta Ordenação•.

DOM Filippe, por graça de Deos Rei de Portugal 161'2
e dos Algarves, d'f1gue.m e d'alem mar t em Africa
Senh~r de Guiné, ed~ Conquista, navegação, com
merclQ da Ethiopia, Arabi!l t Persia , e da' India ) etc.
Faço saber, que eu mandei passar um Alvará J por
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mim assignado t que se publicou em 20 de Agost4
do .anno passado de 161I t em que houve por bem de
fazer graça e favor ás Religiões t Igrejas t e peSSOal

Ecdesiasticas de lhes conceder licença) para que den.
tro de um' anno e dia (mais alem do que concede a
Ordenação> que manda que as ditas Igrejas) Ordens,
e pessoas Ecclesiasticas não passão comprar bens de
raiz t nem reter os que houvessem comprado pGr qual.
quer outro Titulo) passado anno e dia t sem licença
minha) t e sem embargo de pela' dita Ordenação
terem incorrido em perdimento dos diros bens t os
podessem vender a pessoas leigas dentro ao dito anno
e dia t que começaria a correr da publicação do dito
Alvará .• sob pena de que t passado o dito termo, se
procederia contra os que assi o não cumprissem. E
ora por alguns respeitos. ql,le para isso tive t hei por
bem de lhes conceder mais seis roeies alem do tempo
sobredito» que corneçaráõ a. correr.da publicação desta
minha Pmvisão em diante. para que dentro nel1es
Ile não proceda» nem dê á execução o que a dita 01'.
denação dispo m. E mando a todas as Justiças» a que
o conhecimento disto pertencer t cumprão e guardem
esta Provisão, como nelta se contem; e o Cnancdler
mór a faça publicar na Chancel1aria) e envie os tras·
lados della t sob seu signal e meu Sello t ás cabeças
das Correições deste Reino) para se saber) como o
houve assi por bem. EIRei o mandou por seu espe.
cia) Mandado pelos DO. Fernando de Magalhães, e
Luiz Machado, de GOLlvêa, ambos do seu Conselho,
e seus Desembargadores do Paço. Antonio Mendes
de Medeiros a fez em Lisboa a 13 de Agosto de
1612 t e eu Pera Sanches Farinha a fiz escrever. Fer·
nando de Magalhães. Luiz Ma.chado de Gouvêá.

Liv. 2. das Leis d~ Torre uo Tombo foI. 18g.
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Ord. Liv. 5, Tit. 43. á Rubr.-

Atvará, em qlu st ordenou, que os Corregedora per{!,utt
laswn par!icJllarmmte tIaS Correl{óes, se há entRados

.na probióição da· Lii dos desafios.

Eu ElRei faço saber, aos· que este meu Alvará vi. 1612:
rem) que., posto que 'pela Lei e Provisões, que sao
passadas, por que s'e prohibem os de:s.afios, está.
bastantemente prov-ido com as- penas J que nelléls se
dedarão, sou informado que de se não exec" ··"rem,as
('litas ptnas com todo o ri~or, procede te -~- lOUCO

respeito á dita l.ei " de que(ie seguem grandes 'ri 00-
enientes, muito contra o serviço de 'Deos e j ib.eu~

E para que se ent.enna de todos, quanto me fiaverei
por desserv·ido. assi dos tra nsgressores da dita Lei J'

como de em minhas J l1stiças. haver remissão ria' exe
cução della, e de.$e não ~oardar, sem' illterpret:ilçPes ".
nem outro~ entendimentos mais, que o que nella se'
declara~. h~- -pe' -bemi~ dt}-A<WG-,* ·-publiquem
nestes Reinos a.dita Lei e Provisões. ,E mando a to
das as minhas- Justiças, que, tanto que vier á sua no
!'icia de a·lgu mas pessoas culpa~as neste caso, procedão.
logo contra e11es. e os condemnem em tedas, as penas
neHas declaradas, sem as poderem diminuir. nem
mode}':.lr. em cousa a,guma. E aos· Cor! e.gedores de
minha Corte e Ca~a da Súppl1cação , e· ~os Correge_o
dores das C{)marc~s. e Ouvidores dos 'Mestrados , e a·
quaesq"der outra's Justiças, que assi o cu.mprão e guar_
dem. por que de assi o.não fazerem, me haverei por
mal servido delles. e mandarei proceder c.ontra os que
nisso se descuqdarem. E assi mando aos Corregedores
do Crime desta Cidade. e aos das Comarcas e Ouvi
darias <los Mestrados J e aos PIO\ledores nos lugares,
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aonde .9~ Corregedores nâC? P?dem entr~ por Correl~
ção t que nas Correições, que fizerem t perguntem
particularmente t se há .alguns culpados na prohibição
da dita Lei. e procedão contra eJIes éôm todo o rigor
della ; _e mando ao Doutor Damião de Aguiar, do
m~ú C:pns~lh?! e Chanc~ller mór destc~ Reinos I que
faça 10go publtçar em mtnha Chancellana este Alvará,
e enviará o traslado delle com outro da dita Lei e ·Pro.
visões J sob mel! Sello e seu signal J a todos os Corre.
gedores, e' Qp vidores dos ~estrados t para as fazerem
logo puqlicar em suas 9omarcas,; e aos Provedores
nos, lugilres t apnde os Correge40res n,ão podem entrar
por Correição : e se registará no livro do registo da
Mesa do meu Desembargo do' Paço J c nos das Casas
ça ~u.pl. :cação e J~elaç~!j> ~P :eorto; o qual quero que
v~lpa ~ ;ceçno Ilel~ess~ contém, posto que o. effeito
R,e.1Ie, hilja d.e durjlr mais. d.c um anno, seIT! embargo
d.a O~penação dC? Liv,' 2. '['fI., 40. em contrario. Duarte
Corrta de Sot.Jsa 'o fez em Lisboa a 30 de Agosto
'de. r6r2. REI. . .

Liv. 2. das Leis da Torre do/Tolllbo 101, 208•
.J • .I

. )

•r
'Oid: Liv. 5. Tit. 88.' á Rubr.

I •

Alvará t em que S( probibio atirar-se com espingarda á
caça no ar t ou újq em' coutaJa J ou jóra deI/a.

1612 -EU'EIRei faço saber aos' que este Alvará 'virem;
que pela experiencia ter mostrado o grande damno e
prej uizo. que em todo este -Reino se faz. á caça com
atirar á espingarda no·ar t e por esse respeito ficarem as
coutadas destru idas. por se matar fóra dellas desta
maneira ,muita quantidade de caça. assi da que dellas
sahe, como em outras muitas partes deste Reino, aonde
há alguma caça; e convir muito qar-se alguIJ;l reme~
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dia, e atálhàr-se a este' e outros inconvenientes: Hei
por bem, e mando que daqui em diante nenhuma
pessoa em todo este Reino, em qualquer lugar delle,
-ou seja coutado, ou não, possa atirar. á caça com
espingarda no ar; e toda a pessoa, que .assi o não.
-cumprir, sendo peão, seja açoutado, e pague dous
mil reis, e perca a espingarda, e esteja trinta dias na
cadêa, e sendo de mai-or condição, terá a mesma pe
na pecuniaria e'cadêa, e irá d.::g.tadado um anno para
os Lugares de Africa; e estas penas se não entenderáõ
nos Fidalgos de minha .Casa, porque a eHes mandarei

.rlar a que me partc-er, conforme for mais meu ser
'Viço, sendo camprehendidos nestes casos. E mando
ao meu Monteiro mór, que faça 10go publicar em
-todos os Lugares deste Reino este AI vará, para que
a rodos seja notorio, que saiba cada um , que se ha
de.proceder cantora quem fizer o contrario do que por
elle- mando. E os- Corregedores, Ouvidores e mai-s
Justiças, Officiaes e pessoas -, a que for mostrado-,
-e o conhecimento delle. pertencer, o cumprão e guar-
clem, e fayão cumprir e guardar, assim e tão inteira.
mente, COlrlO nelle -se -contém; o qual quero, que
valha , ~omo Ca·rta , e tenha força' de Lei, sem embar
go da 0rdenação do Lív. 2. 'Iit. 40. em contrario.
-Antonio Martins de Medeiros o fez em Lisboa a 12
orle Outubro de 16-12. E eu Pera Sanches Farinha ,o fiz
,.escrever. REI•.

Liv. :lo das Leis da Torre do Tombo fole 2~.

Ord. Liv. 2. Tit. IS. á Rubr.

Jflvade, em que se prorogárão -mais outros seis mezes. ás
Igrejas, para ve11derem os bens, que possuíssem contra
a prohibíráo desta {)rdC11ação.

Eu EIRci faço saber a~s que este Alvará virem,
ql1e eu mandei ver por pessoas de letras e experiencia

LL. Ji,x/r. '[0111.1. Aa

1612



·~o rp.€u Conselho as ca.1J~as e -razões, ·que-- me fotão
propo.stllS por pane das-Religiões. 19rejas.e Comrnu.
nidades Ecclesia:~tjcas Jcstes Rei 1108 t .p<\rll qll.e n~o

~ho.Llv~ss~ Ç.ffe,iro t e §~ exeqHass.;C a Le:i., .qjJe:p,ro.hibe
as ditas R.eligi6~s t Igrejas e COlnrl1unid:jdes EQ.c!c.
siastic,as não poss,áo.c.omprar pen,s de l'<}iz t nem r€t6r
sem licença miDba b.elJs profallos-. t qlJe por quafq-ller
titl.\lo de comp~a, ou \berança .houvesse!n .a~quirido:

e t.enclo ,cQllsidqaç.ijo ~'O I]JUjto. que imp9rta .ao bem
commtJm deime.us Reill.os. ,que a pita L,i se p~atiquc

e exeçt te: .Hei -por ,bem .• que .assi se.c_urnpl'a .a dita
J:,.~i ii11<úl'a1l1.l?l"r{C, como DeLla ~e contém j porém por
fa·zg;Javor .4,s .di&~s Religi-qc,s ·e JgJ:ej,as, e para que na
IllaB5;i·r-a, qU,e S~rt) .il1conwe!1i~{l~~s pos.sa .s~r J .soe apra.
:yeit€rp das .[.a7~I~d9S. t Cil,l,le .ppssjJern t n e p.t:az, de lhes
=pm.r.ogar ma,is ~eis Il)g~€S ~e tempo.t ·alam de outros
·seis. que lhes já .conce.di por urna Provis,ão passada
,em ,meu norpe ...assigl}ada pelos meus Desembar.gado.
,reI? po ~aço, fcita ell) 'I~ ..de Agos.to pr,oxime pas•
..sfldo, ,q~J,erCol,;peç;H,áp.a eorr.er do.dia. em que se aca.
bí}rem os iOutr@s ..ditps.prirneirp!il ;seis mezes t para que
~4entro dclJes se não rpr;o~eda, ,l1em dê íÍ,execução o
:.«iJue a pjt,a LeI clisp6_e te pQ.ssão peste ·tempo vender li.
~rerr.<fnte a pe.s,soas leig.a;s o.s ditos bens. E mando a

.todas as Jl.J.sti~:as. -a_que o _conhecimento disto perten.
.;.e(:r. (.urllpr~0 e 'gtJ<:\rdem ,este .Alvará. como .nellc
se contém: € ao Doutor Damião de Aguiar, do meu
€onselho. e Çbí}f1ç~lI;r )11Ór d~s(€s .RçillO.s I .que o
faça public'lr na Cqancellaria t e envie os traslados dei.
]t t so'b meu .Sello e seu sign'al t 4s caq,cças das Cor.
reições destes Reinos, para se saber t como a"si o
hou~e ,por bel1'!. Al)tC'nio Màrtins de { deiros o fe'?
({ri .Li~boa ~ ?-3' de, Novembro dé 161,2.. E eu PerG'
Sanches Farinha o fiz escrever. ,Rf,/•

.Li,_ .2. das ~eis ,da. T.orre .dQ.Tombo 1'01. :H"I. '~r8••



I6a

E x T R A, V A G A N T li S.

Ded. Liv. I. Tit. 91. ao princ.

Alvará, mI que se determinou. que os ProprietariOJ sif'Váo·,
os ma Ofjicios ; e tendo impedime1tlo • os sirváo os Com.
pallbeiros J e se náq admitlá(; Serventuarios-..

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem J

que vendo eu os grandes damnos, falta-s e inconv.e-·
nientes, que ha, de andarem ordinariamente de serven.
tia os mais dos Officios menores da Justiça deste Rei
no, concedendo-se s.erventias por leves causas de
commodidades dos Proprieta'rios delJes; e desejando
eu prover de remedia em materia de tanta ,conside
ração, e importante ao serviço de Deos e meu J ,e'
boa admil\-istração da Justiça) a estes ,e outros· incan
venientes, que disto se seguem; Hei por bem. e'
mando, que os Pwpr·ietarios de todos os Offidos dá'
Justiça J assi de' todos os Juizos e Tribunaes desfá
Cidade, .como da Cidade e Casa do Porra) e das
C:.omarcas do Reino e do Algarve, sjrváo seus Offi
CIOS por sU3s'proprias pessoas dentro de um mez, que
começará do dia da publicação deste Alvará çm dian_
.te ; e não o fazendo assi dentro no dito termo. me
praz, que cessem todas' as serventias, que de seus
Officios estiverem àadas ,. e as sirváo os Officiaes 'Com
panheiros dos mesmps Officios, aonde os houver.
até os Pr'?prietaI:ios deiles estarem desempedidos pára
o fazert:m; e nãO havel1do companheiros, que por
eHes possão' servir, se h'a'Veráõ os ditos Officios por
vagos, oe eu mandarei tratar 10gb da provisão deUes.
sem que por isso fique minha Fazenda com obrigação
de satisfaçã.o alguma aos Proprietarios; e mando ao
eorregedorês, Ouvidores J Provedores, Juizes de
F6xa .das Cidacks'J ViHas e 'I:;ugate-s desté '!teitro) que

Aa 2
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passado o dito termo de um mez. avisem' com sUa~

cartas ii Mesa do despacho do Desembargo do Paça.
dos que assi o não fiZ<.'rcm J declarando os impedi.
mentos J que F'ara isso' tcrn; as quaes- cartas enviaráf>
a- Pera Sanches Farinha J meu escrivão do despacho
da dita Mesa) para eu as 'mandar vêr e pr.over em.w.
do J como mais for servido: pOfern se alguns dos di.
tos Proprietarios estiverem justamf}nte impedidos, e
disso houver informação certa dos ditos Ministros aci.
ma nomeados) a q.uem tocar o ciula J em tal caso se
não tratará de prover seus Officios) e as ser-ve.nt·jas,
delles se proveráõ na fórma, que atégora se usou. E
outrosi mando aos ditos Julgadores J a cujo cargo estio
ver dar as informações dos Ofllcias deste Reino. li<

todos em g.eral J e a cada. um em especial, que no par
ticular deIlas tratem de fazer todas as diligencias oe.
c~ssarias J. para mui distinctamente terem noticia das.
causas e razões, por que os Proprietarios estão impe•.
didos, e que por nenhuma via os ditos Julgadores
possão prover J nem provejão as serventias dos ditos
Offieios mais) que o tem po J que a.Ord(;:nação lhes
~oncede ,. tendo os Proprietal'ios justos itnpedi";'entos;.
~ pa~sado o d.ito tempo) e durando ao Proprietario ()I

impedimento J elles não poderáõ prover mais por tem
po algum, e avisaráõ á. Mesa do Desembargo do Paço.
pda via, que fica. dira, para neBe mandar proyer I

como for.. servido; porque. de assr o não fa'berem"
me haveJlei delles por mal servido J e se lhes dará em·
culpa em suas resiaencias. Ê mando. ao Presidente e.
Desembargadores do Paço, que· çumprão e guardem.
este, Alvará, e. o fação cumprir e. guardar ~ com{).l
neJle se contém;- e se registará no livro da dita Mesa),.
e..valerá como Carta feita em "meu nome, ,e por mim
assignada. posto que seu effeito hé\j!1 de durar mais.
d~l um anno, sem embargo da Ordênação em contra
ripo ,E ao Regedor .da Casà da Supplieação, e ao Go-..
verpador q~ Ci,dade é RelaçÃo do. Porto, o façã,o p_u-

. - } ..



blicar em seus Tribunaes,_e dar á sua devida execução,
~ registar nos livros del1es j e ao DOIl·ror Damião de
Aguiar, do meu Con {'I.ho , e Chanceller .mór ?esr~s

Reinos, que o faça pu bllcar na Chan€ellana , e eflV(€:
logo cartas com' o tra~lado delk, sob meu ~e1lo e seu
signal, a rodos. 0S Corregedores ,. e· Ou ldores clas

.Comarcas destes Reinos j aos ql1aes outros i mando' o
publiquem logo n0S Lugares l' aonde estiverem, e o
fc'lçao publicar em todos os das suas Comarcas e Ou
vidorias, para que' a todos seja· nororio. Diogo Mar...
cins de Medeiros o fez em Lisboa a 23 de .Novem..:
bro de I 6J 2. E (tu Pero Sanches Farinha o fiz escré.·
ver. REI.-

Ocd. Li'l I~ Tit. 5; á Ruhr.:·

Afvar_, em que 5t' delfrfli;na. 'qi/e o-.f I5esembargadore~"
não farão visitas, mais· do ql!t uns /lOS oulros) por se"
1mO d€sauctorizarmJ.-

D~M'Filippe) .por gráça de Deos Rei.·d~ Pôrtu- 16Í2~
gal, etc. Faço saber aos que esta Lei virem', que ven_
do Eu as m'1Jiras obrigações e·negocios·, que estão a
cargo dos meus Desembargadores. que serovem nos
Tribunaes· do, DcsembaFgo do Paço, Conselho da
Fazenda., .Mesa. da Consciencia e Ordens. ·e na Casa
da Supplicação .. e Relação do Porto j e que para bom
e)(~edientc'deHes • ·e do despacho ordinario, em que
aSSistem pela obrigação de seUi cargos, lhes he ne-'
çessario sempre .despacharem e ouvirem as partes;..
Como convém a0 serviço'de Deos e meu, e boa admi_
nistração dajustiça. e'por ounasjusras considerações;
par~ que suas pessoas possão ser mais respeitadas:;
HeI por'bem', .é.mando. qu.e daqui em dHlntenc..
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nhum dos- ditos Ministros e Desembargadores possão
visitar, nem visitem por si pessoalmente nenhuma
pessoa, de qualquer qualidade e condição que seja (lJj
e sómence poderáõ os ditos Desembargadores e Mi.
nistros visitar tlns aos outros, e aos Presidentes dos
ditos Tribunaes; e por que he minha tenção', que
esta Lei se.cumpra e guarde intC"iramente. para que
nella não haja tardança, nem se retàrdem os Feiros
e mars negocios J me haverei ,por desservido dos que
assi o não cumprirem; e mando aos Presidentes dos
)'I;.ib,unaes sobrediros. e ao Regedor da Casa tia Sup
plicação • e Governador do Porto, a todos em geral J

e a cada um em especial, fação registar esta Lei nos
livros dos seus Tribunaes, aonde semelhantes se coso
turnão registar.,. pa.ra que a todo o tempo se saiha,
.como·assi o tenho mandado, e esta propria se lançará
n;J. TQT.re do J'ombt>. Antonio. Martins.de Medeiros a
-fez em Lisboa a 2.3 de Novembro de 1.6·12. E eu Pero
Sa,"ch€s Farinha a fiz escrever. REI.

Liv. 2~ das Leis da Torre do Tombo 1'01. 21.2.

Liv. 9. da SoppJicação foI. ,18.

--..-.---..-".....,.---..." ...........-----
Ord. Liv. 5. Tit. [29. á Rubr.

41vará., em que se dfclaroli a oburvancia, que de·via haw
sobre as Cartas de Seguro, e sobre outras T1joleríos im.
pOflanteô j pelo qt~ u chQlna; Lei da reformação da
Justi,~a. '

DOM Fílippe, por graça de Deos Rei de Portu~al
e dos Algarves, d'aquem .e d'alem mar J em Afnca

-Senhor de 6u~né, e da Conquista, naveaaçãoJ com·
,JTlercio da Ethiopia J A,rab'ia ,·P€rsia, e d~ lndia, etC.
Faço saber ao,') que esta Lei v.irem J que ,vendo. eu OS

(I) V. CaÍ'lt: de 16. de 1)e~erobro do ,1610 J .e 25. de FeV81'eirs
'; . ~<e J6f8..
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grandes damnos)· e se seguem contra o serviço de
Deos e meu) e b ... commum de meus Rcirws, com
as muitas e escusadas dilaçóe~, 'lue hn'Iih .execlI.ção da
Justiça nos casos crimes, e despaçho dos fejros ~9S

ditos casos, com que os culpados não hão lqgo ',0

castigo, conforme á qualidade de suas culpas; C quando
o vem a ter"he já tarde, que não ha noticia do·delicto.
porque são casrigados; e outros inconveniemes"que ha

.por razão do modo, ,com que a Justiça nas dicas ma-
terias crimes de presente se executa e administra; 'e
porque todos são de muita consideração) e convem
dar-se algum remedia, com que se poss.âo atalhar,
mandei 'ver tlldo por pessoas do meu Conselho, de
Letras e expericncia, e com seu parecer, res.peitando
o estado do tempo presenre: HQuve por b~m de rTl'ln
dar prover nas dita cousas, e outras n~t.a Lei decla-
radas, peja maneira seguinte: . .

I Primeiramente ordeno e mando, que da'qui em
diante todas as pessoas, que tomarem Canas de Se
guro confessativas com defesa,' não poderá.f> depois'na
cQl1trariedacle neg<Jr, que eommett&ão o ddicto ;:e
negando, lhes não valeráõ as ditas Cartas de Seguto:
e em casos de morte, ou ourros , que pctlas On.H:nações
·tenbão pel1:1 de morte natural, ou civel, ou cortamento
.de membro, não havendo d fesa ~ara Carta de Seguro
confessativa, se com tudo houver alguma contrariedade·
.Coaretada de maneira ,- que conforme a DireÍro e á' Or
denação se deva receber, para que as pc sQas compre
hendidas nos taes casos não fiquem sem Temcdio de' se
pode.r livra-r, pedindo ~artas de' Seguro negativas, e
a\legando a dita contrariedade coarctada, na forma
sobredita, se' manda·ráõ juntar -as suas petições ás,de_
v~ssas; e con'stando por elJa~, que lhes não negão a
dita comrariedade cOaI·ctada, se' lhes coneedeJáó as
ditas Cartas em Relação; ·e' vl\leráõ na fórma, que.se'
concedem, e· valem as Carias de Srguro CGnfé~sati

vas nos casos ge none ,.sem cmlóllgo da O[(kDaç~O



Liv. 5. q'it. 129. §. 5,; e isto me lllO haverá lugarllot
Ju.lgadores, que por si sós pod... m passar Cartas de
Seguro desta qualidade., as quaes passaráõ, visrasal
devassas j e da concessão·) Oll da negação del!as poderá
cada uma das partes aggra var por seu Procurador, ainda
que n.ão :seja preso. .
. 2 E para se poderem ver melhor as devassas I que
se hão de ver em Relação. quando se houver de tra.
tal'. das ditas Cartas, e os Corregedores as trazerem
vist.as de casa, 'se distribuir.iõ as petições entre os
Corregedores do Crime da Cone igualme'Jte I não
estando já a devassa distrib,uida, ou commerridaj
porq.l,l~ então pertencerá o conhecimento da petição ao
Çonegedor) a queql a devassa es.tiver dis.cribuida I ou
.comm(!ttida d'antes ) ou a houver tirado.

3 E passando. se algumas Cartas de Seguro con.
{e~sativas e!J) ca~os, que não sejão de morte) os Jul•
.gadores dentro clo t(lrmo do reeebimento da contra·
·riedade verão a Devassa; e achando que lhes nega a
..qefe.sa) prenderáõ aos taes delinquentes, sem embargo
..da Carta de Seguro I constando-lhes que não rem,
.)1em podem ter a dita defesa.

~ Nos easos) .em que as partes se livrarem sobre
~Cartas de Segu.ro negativas, os Corregedores do Crime
..da Corte. antes de abertas e pubiicadas ) verão os au·
·,tos .e!J) Relação dentm do táma do recebimento da
.conrra.iedade; e parec:endo-Ihes aos Adjuntos que tem
prova bastante para ,castigar ao delinquente, o mano

_qaráõ logo ·prender. e o mesmo farão por si sós o.
outros Julgadores Crirninaes; com declaração, que das
taes prisões poder.áõ aggra var os presos sómente.

5 E para se atalhar aos grandes damnos. que re·
,sulrão de valerem Passes para Cartas de Seguro, não
..valerá daqui em diante nenhum Passe por si só I nem
.qê o Seguro; e servirá sómente • para por elle se fazer
a ,Carta' de Seg(}r<~ j a qllal não valerá) sem ser passada
pela Cllgnçellacia) e os Es.crivães começaráô sempre al
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Cartas na mesma folha J aonde se puser o despacho
pa a o Passe. . .'

6 E por convir assi á boa execução da Justiça J

hei por bem, que do's Privilegias concedidos <'lOS Ca
valleiros do Habito de S. João do Hospital de Jerusa.
iem, nestes Reinos e Senhorios de POftugal, gozem
sómenre, nas causas criminaes, seus esera vos e cria.
dos, que viverem com elles das porras a dentro. ou
tiverem del1es ordenados, de que se sustentem; ·e no·
mais lhes serão guardados os ditos s.eus Privilegias J

de que estiverem de posse;
7 E os outros Caval1eiros das 'Ordens M·iHtares

'deste Reino e Senhorios gozaráõ sómente ·em suas
pessoas no criminal do Pri vilegio do Foro, e não ou
tras pessoas,; ainda que ·sejão &eus filhos, escravos e
(;fiados. E succedendo ·caso, que alguns Mi'nistros
meus (senGlo accusados por culpas commertidas em
seus Officios, em que se contenhão m~terjas de minha
Fazenda Real) dedinem para o Juizo das'Ordens, se
não conhecerá -neIle do que assi tocar a minha fa
zenda, anres 'Se tratará no Juizo das causas ddla; e
is.to mesmo se entenderá em outros quaesquer Privile
glOs, de qualquer qualidade e condição que sejão.

8 Do Privilegio dos Familiares dos Colleitorcs
gozaráõ nas causas' crimes do Privilegio do Foro os
'Seus criados actuaes, e que viverem do que elJes lhes
'dão; porém não os Oflkiaes meehanicos, que os ser
vem no tocante a seus Omeios, ainda que no de mais
se lhes deva guardar seu Privilegio; e o mesmo se
entenderá nos Medicas e Cirurgiões, Barbeiros e
Officia,es mechanicos Porruguezes, que servirem nas
Companhias, Hospitaes e Armadas Hesp:mholas, e
nas casas dos Capitães geraes, e M inistrosde Guerra,
sendo os ditos Medicas e Offieiaes mechanicos natu_
raes deste Reino, e moradores nelle•

.9 Do Privilegio dos Moedeiras desta Cidade de
LIsboa, e outros desta qualidade, que se concede~

LL.- Ex/r. 'Tom. J. Eb



L E I S

rem., por raZ10 â algum Offi,cia, ou OCCl1pa,ção I go.
zaráõ sómellte aquell:ts pe~soas) que acrua!lnentc ~r.

virem e e 'ercitarem o OfLlcio, Oll oc::cupação, por
cujo re '?eito se lh,-s c.o cedem. os taes Privilegios. j c
o Offi.-:iaes e Mini tr s) a que pertencer passar as
Cartas do' ditos Privilegias I, as passaráõ só mente àos
que actualmente serviretlJ) sob pena de suspensão de
seus Omeios por dous annos; e deiKanda de servir I e
exercitar as d"as occupa~õe , nãa poderáõ gozar mais
do Privilegio I que por razá dellas lhes pertence,

10 E os Porcuouczes natura.es deste R~ino e Se.
nhorios I que se alisrarem nas bandeiras de Guerra de
Gente Hespanhola I a§si de Terra I co'mo de Mar) não
gozaráõ do Privilegio do Foro nos crimes I que hou.
verem commertido') antes de se alistarem I nem nos
que: oommetterem depois I, por quanto consta alista.
rem-.se sómente para effeito de n~9_serem,punidosem
seus. dei icros.

r ( O.Privilegio dos Ofllciaes e-Mini.stros do Santo
OffiGio da lnquisiç.ão se guardará, inteiramente; com
deda raçâo) que se não entenderá nas causas t9CJnte!
a min!}a Fazeqda; porque se trataráó 119 Juizo della.

12 As. devassas e- querelas, dadas ante 'os Juizes
Ordinario5 I em que forem culpados os. Estuclantes,
que) .peIo serem) ga'lão dQ Privilegio I que lhes be
concedido, se haverão por válidas; e pelos taes autOS
dellas se procederá daqui em diante contra eIles, sendo
remettidos a seus CO)1servadores I quand.o de.c1inare01
para o seu Juizo.

13 As pessoas) que por mandado de outrem de.
rem cutilada por dinheiro I ainda que sejão nobres,
'serão casrigadas com pena vil; e serão havidos por
plebeos ) par" como taes serem punidos pelo tal caso
nas penas dos plebeos.

r 4 Nos delicros, que provados merecerem pena
de morte natural I poderáõ o.s Corregedores) Ouvidores
dos Mestrados) e Juizes de Fóra destes Reinos e Se.
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nborios de Portugal, prender as pessoas, que lhes dis.
serem, que são culpados antes de formar a culpa;
com declaração, que dentro -em oito dia~ (sendo o caso 
àe Gevassa) serão obrigados a tirala ; e não se pro.
vando culpa aos .presos de.ntro do dito termo, serão
·logo sol[Os sem aprellação, nem aggravo. que o im.
pida ,ficando-lhes seu direito reservado contra a pes
soa,que injustamente os fez prender, para Ihc pedirem
.as perdas e damnos. E sendo caso de querela, a parte
ql1erelará, e dará prova dentro do dito termo, porque
'se mostre tanto, que baste para ha ver cte ser preso;
oe não o provando, será logo solto na fórma, que fica
·dito.

15 No Desembargo do Paço se não -concederáõ
.commmações dos degredos de galés, Angola .. Brasil,
·e nqs casos, em que pelo Regimento do dito Tribunal
'se manda, que se não tomem petições de perdões,
nem para soltar sobre fiança, se não poder.áõ tambem
mandar tomar informações.

16 Para melhor haver effeito a Lei, que dispoem,
~LJe a pessoa, que_tiver Officio meu nestes Reinos e
Senhorios, chamando.se ás Ordens e Jurisdicção Ec
c1esiastica, perca pelo mesmo feito o Ofl1eio, que de
mim tiver; daqui em diante os Procuradores de minha
Corôa e Fazenda, tanto que á sua noticia vier que
algum Offieial dos sobreditos se fez remerrer ás ditas
Ordens. ou Jurisdicçãu Ecclesiastica, sem ser neces.
iaria nova Provisão minha. o accusaráó 100'0 a perdi
mento dos Officios, que tiver meus. E osOjuizes das
,causas de minha Corôa, a que tocar, executaráõ a dita
Lei, e esta, como nelIa se declara. E succedendo aI.
gum dos ditos casos nas Comarcas e Lugares fóra de
minha Corte., '0 Juiz Secular, ante quem succeder,
fará logo auto, e o enviará ao Juizo das causas de
l1\inha Corôa, para se proceder nelle na fórma dita.
E os of'ficiaes de Justiça, que o não cumprirem assi,
e não en·viarem o dito auto dentro de um rnez, perde-

Bb 2
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ráó seus Officios, e incurrerao MS mais penas I que eu
for ervido: e por estes casos se perguntará nas resi.
dencié\s, e se procederá nelles breve e summariamerue.
E pedindo. o Promotor das Ordens " qu.e se lhe remeuão
as culpas, sem entrevir nisso o. delinquente, se não
fará I s~rn me dar disso pdmeiro conta. para no tal
caso ordenar 'o que for mais conforme á Justiça e meu
Real. serviço. .

~ 7- E para mais brev,e despacho das causas. e prin.
cipalmente das-criminaes, e melhor execução da Justi.
ça ... toda a pessoa, q,ue. pedir vista para embargos,
não poderá, ter o proçesso mais, q.ue um só dia para o~

formar, e o tomar com elles; e o Escrivão do dito
processo. sendo passados os termos, passará logo
M,andádo, para se darem os processos) e ser o Advo.
gado exec,utado.. p.or elles na forma. da Ordenação. E
iSfo ou sej,ão os processos Criminaes.. Oll Civeis j e
contrC:l: o S,ollici.radol: da, Justiça, que não accu.sar todo'!
os, processos d~ sua ~brigação. se 'procederá com o ri.
gor. da Orcknação; e os Esctivães d'ante os Correge.
dQres do Crime da, Corte, e do Corregedor do Crime
do p,ortQ-.... serã-o obr.igados a accusar os feitos) que não
t<:m parte, soq as mesmas penéls impostas ao Sollici~

tador da Justiça da Cort~,. E por9.u~ nas causas dos
presos) que se li,vrão por conta..da Mls,ericordia, quandO
as suas cuLpas são. gca,ves e não te,m partes, se dila~

o ajuntar os traslados das devassas ._ não. pagando aO$
Escrivã~s seu trabalho·) só por Ih~s deferir a pena I o
SoJlicitador da,Justiça, será obrigado a fazer ajuntar os
traslados das ditas dev.assas demro do. termo, que lhe
signalar o Corregedor ;. e para. o tal effeito o Regedor
da Justi~a do dinheiro applicado a.os g~stos da. R~ação
mandara pagar ametade do.salaria" como pagao OS

presos. que assi se livr~G por c::.onta,d'a Mlsericordia.
18 E para se evitarem a,s d,ilac;õe.s , que prpcurão

os delinquentes no fazer judiciaes as qevassas, nO
mesmo termo J em que lhes for dada vista para,con,
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trariarem) se lhes notificará) que façáo as devassas
Judiciaes; e não querendo fazer o termo de Judiciaes t

se lhes notificará que o mesmo termo) que se lhes
siO'nala para dilação I se lhes concede para faz rem
repergufltar as 'testemunhas da devassa) que esti eretn
no Reino; e passado o dito termo I. não 3S tendo re
perguntado) se haveráõ por j,udiciaes á revelia) assi.
e da maneira I que se hão por judieiaes as testemunhas.
gue são morras). ou ausentes I 110S casos J em que se,
annullão as devassas. E quando houver dilação ~ pàr~

se não receber a eontrli'riedade) se assignará ao delin
quente termo conveniellte para tàzer as dev.assas judi~
ciaes) ou se reperguntarem as testemunhas; e não as
fazendo judkiaes ). ou não as reperguntando dentro do·
dito termo) se haverão por judiciaes á revelia i e os.
Escrivães). que enviarem. algumas app'ellações de casos
Crimes I sem irem nellas feitas judiciaes as devassas J..

incorreráâ em perdime.n~o.do Omeio) e pagaráõ todQs.
os gastos') até as deva-ssas. serem feitas judiciaes.

19 E para remedia dos inconvenientes I que pto
cedem de se. alargar muito a determinação dos casos.
crimes com suspeiç.ões ) que os delinquentes por diffe,.
rentes vezes) e com modos extraordinarios intenl:ão.
aos Juizes) daqui em diante aos delinquentçs) que se
der vista em final para alleg~rem seu direito I l~go nu
principio das razões, decla.raráõ os Desemba.rgadores •.
que tem por suspeitos. de. todos. os que houver. na.
Relação, e jumamen-e a causa das suspeições, e as
test~munhas I pelas li· l('S emendem provala's; e pa~_

'sado o.diro termo, não serão admittidos com nenhuma.
Q~tra suspeição) nem a nomear testemunhas para ella •.
ainda qu.e. uma e outra cousa peção por restituição. E
havendo de s~r Juizes' do.caso alg~ll1s dos que o dehn-.
que.nte nomear por suspeiros ). o Rege.dor da Casa da
Supplicação mandará proce.der na. suspeição na fó-nna
da Ordenação Uv. I. 'Iii. I. §. 14.; e na me. ma fórma
~~ procederá nas causas,. que se hou ver.em dê semen..



lqS L E r s

cear em alçada. e nas Ct'lmmaes J que vierem por'
appe!'laçâo; e não querendo os delinqdentes dizer em
fin I, se haverão por lançados de toda a suspeição I e
de poder vir com elta por via de restituição.

20 E por quantb os cOlldemnados por ladrões mu.
dão os nomes de ordinario, de que procede não serem
conhecidos, quando outras vezes são presos por seme.
Ihantes delictos) e assi fi.cão sem 'Se lhes poder dar a
pena) qoe merecerem pela reincidencia dos ddictos,
e com esta confiança os tnrnão a commettcr. sem tra.
tare~ de se emendar ~ pelo qual respeito se usou já no
Reino signalarem-se semelhantes delinquentes: daqui
ém diante aos taes delinquentes se lhes porá um signal
com fogo em uma das espaldas j aos do districto da
Casa da Supplicação um L. e aos da Casa do Porto
um P; e sendo achados segunda vez com outro funo,
que provado não mereça {Ilorte > se lhes porá o segundo
signal de uma forca, com que serão conhecidos, posto
que mudern de nome J e castigados com pena capital,
por reincidir terceira vez ~o mesmo crime; e querendo
émendar-se , nunca poderá ser visto o dito signal) de
modo que os infame.

21 Em nenhum caso J que provado 'mereça morte
natural J ou civel J ou cortamento de membro, se pas
saráô Provisões para os delinquentes se livrarem por
Procuradores; e passando-se) serão nullas : e da mesma
maneira se não concederáõ aos Auctores.

22 Não poderá nenhlJm ~s"'''ivão ter mais de dous
Escreventes; e estes terão Carta de Escreventes, pas-,
sada tJela Chancellaria j e se devassará delles J corno dos
mais Officiaes de Justiça j e serão castigados pelos
erros, que fizerem, como os proprios Escrivães; e
vivirão no Bai rro dos Escrivaes , a que escreverem; os
qu;;\es (,)S não poderáõ despedir sem expressa licença do
Regedor ou do Chanceller; nem dar-lhes menos da
quarta' parte do que escreverem.

23 E por quanto de viverem em Bairros apartados
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lJS Escrivaes J Enqueredores J Di~tribuidores, -e mais
Officiaes d sta qualidade, se seg~e muito grande dila
ç~o e vexação á~ pa~(es p~la grandeza desra C;idade
de Lisboa, e multa dIstancia I que ha de uns Bairros a
outros, de que procede nao se poderem fazer as infor
mações I e outras diligencias nece sarias nos- tempos·
llignalados ; daqui em diante ordeno I e mando, que
lodos os ditos Officiaes vivão todos junt.os por ruas no
Bairro da Relação o mais perto que for po sivel , para
que as panes saibão I aonde. hão de acudir, e achem
juntos os Escri vaes. e Enqueredbres para as diligencias J'

ijue lhes houverem de tàzer : e para este effeiro se fa,rão
no dito Bairro pelas pessoas J a que tocar, tomar as
casas necessarias; e os Enquercdores serão obrigados
a estar todos os dias, manh5a e tarde I em casa de seus_
Escriv5es; e não os- achando as partes I poderáõ levar
outro Enqueredor I que primeiro acharem.

24 E para se evitar a confusão I que poderia ha-ver.
nas limitações, que acerca do conteúdo nesta Lei os.
Reis meus antepassados, segundo as occasi-6es e tem
po I a1terárao em diversas Leis, de mcu poder Real
e absoluto I por esta Lei revogo, e lJei por nullas e
deroga.das todas e quaesquer Leis I Rue das mate.rias_
desta tratarem, sem embargo da' Ordenaç:io do Liv.
2. ent. 44, q ue diz: !i(tle se não entenda ser derogada,
Lei, ou OrdmGção alguma I se da substal1ci,~ deI/a se não
fizer expressa menção e derogação: e e::;ta sómenre hei.
por bem, e mando que se cumpra e guarde J como.
l1ella se contem. E m' ndo ao Regedor da Casa da.
Supplicação I e ao Governador da Casa, e Relação da
Cidade do Pano, e aos Desembargadores das ditas
Casas, e a todos os Corregedores, OuvidLres I Juizes.
e Justiças I Oficiaes e pessoas destes meus Reinos J.

qu.e a cumprão e gU!lrdern I e fação inteiramente cum~
pnr e guardar, Como nella se contem. E assi mando
ao Doutor Damião de Aguiar I do meu Conselho, e
Chanceller mór destes Reinos e Se}1horios, que envie
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logo Cartas com o traslado della) sob meu Sello e
'Seu signal ) a todos os Ce>rregedores, Ouvidores da.
'Comarcas destes Reinos j e aos Ouvidores das Terras
dos Donatarios. em que os Corregedores não emrão
por Correição • para que a' todos seja notaria; a qual
se registará nos livros da Mesa dos meus Desembar.
gadores do Paço. e nos das Casas da Supplicação, e
Relação da ~idade do Porto) em que se costurnão

,registar semelhantes Leis: e esta propria se lançará na
Torre do Tombo. Dada na Cidade de Lisboa. Anto.
nio Martins de Medeiros a fez a 6 de Dezembro. anno
do Nascimento de N. S. J.ESU CHl<.ISTO de 1612_, REI,

Liv.2. das Leis da Torre do Tombo foi. 212.
Lif. 7' da Supplicaçào fofo 272. verso

Ord. Liv. I. Tit. 33. á Rubr,

.Alvará. em que se mal1dçz) que o Carcereiro' da C$rlt
tome entrega dos preJos , .que lhe remetttr o Juiz do!
Ca'val/eiYos, e que' este possa proCt'der contra odito Caro

,cereir, pela guarda e segurança dos mesmos presos. ,

Eu EIRei faço saber aos que este Alv.ará virem;
que havendo respeito ás desordens e incon·venientes.
que se seguem de o Juiz dos Commendadores e Ca.
vaIleiros das Ordens Militares deste Reino, que he
posto por mim. como Mestre que sou das ditas ar.
dens. não ter cadêa e prisão parti'Cular. para mandar
metter nella os presos. que perante elle se livrão! e
por atalhar a tudo, e para que melhor se possa n~ dIto
Juizo dos' Canlleiros administrar justiça: He.1 por
bem. e me praz. que daqui em diante o dito JUIZ dos
CavaIleiros passa mandar entregar aos Carcereiros ~as
cadêas da Côrte, e -da Cidade, os preso~ da sua JU-
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risdicção J e pedrr-Ihes conta deIles, castigando-os ~
quando a não derem boa, com todas as penas cheis
e crimes, que conforme 'a direito merecerem, assi e
da maneira, que o fazem os outros Julgadores posros
por mim, sem embargo do dito Juiz dos CavaIleiroi
não se:r provido no dito cargo por mim como Rei,
e de qUa'lquer Ordenação, ali Lei, qlle em· contrario
haja, posto que della , e da' substancia della, neste-se
não faça expressa e paltic.ular menção. E este me praz.
que valha, como Carra , posto ,que seu effeito haja de
durar mais de um anDO, sem embargo da Ordenação
em contrario. E mando a todas as Jusriças J Officiaes
c pessoas J a que o conhecimento disto pertencer •

. cumprão e guardem este Alvará. como nelle se cc;>n
tém; o qual se registará na Casa da Supplicação; e
nos mais lugares, aonde for necessario. para sempre
3e entender, cerno assi o tenho mandado, e he meu
ser.viço. Antoni@ Martins d.e Medeiros o .fez em Lisboa
.a 18 de janeiro de 1613. REI.

Li,. 7' da Suppficncão 101. 389'
:Li,v. 5. do Desembdrgo do PllÇO foI. 35.

------~---------

,On.l: Liv. 3. Tit. 5.. §. 9·

.Alvará I t111 'que se declarou, que os Commendad(Jru t
Cavalleiros das Ordens Militares não fossem isento-s de

. pâgar .Coim.as,.

Eu ~IRei faço sa~er aos que' e~te AI'vará virem,
que eu mandeI fazer urna Lei por mim assigllada.
p":sada em 2 2 de Dutubro' de 160 4; sobscrir~ por
Jo~o_ da, Costa, meu Escrivão da' Camara , sobre os
Pn1>'llegIados ,deste Re~}\o haverem de responder pe
rante 'os Almotaces -nas materi-as tocantes :í Almota
,ceria, a qual se mandou em wCil9 :cumprir por um

LL. Ex/r. 7'(J!o. I. Cc

I ..() r3



202-

Alvará assignado por mim l sobscripto por Sebastiã(}
,PresteIlo, Escrivão de minha Fnenda l passado pelo
'ConselhG della a 2'0 de Maio de 1608 a petição de
Iv1anoel Moreno de Chaves l Contratador das Terças
deste Reino l da fórma da q~al Provisão. e execuçã~

deIla se me e.nviou queixar- por sua petição o Procura.
dor Geral das Ordens Militares em nome dos CavaI.
leiros dellas, pedindo-me mandasse guardar os privi.
legios J concedidos ás ditas Ordens l para não pagarem
Coimas; pois na clita Provisão se havia excedido o
modo: e não devia ser passada pelo Conselho da Fa.
zenda l por ser Tribunal incompetente', posto que fosse
em materia de Terças~ E vista Slla petição, e mais di~

ligencias, que sobre eUa se fizerâo na Mesa da Con.
sciencia e Ordens,o e outra por meu mandado, no
Desembargo do Paço;. c pertencer só á dita Mesa do.,
Desemb:irgo- do Paço passar semelhanres Alvarás i e
c.onsiderando o grande ,num<:liO de Commendadmc.s e
Cavalleiros. que ha ,neste Reino l e que seria 'mui
grande e notavel prejuizo o que se sçguiria a~s Con.
celhos, e rendimento das Terças, haverem.se de isen
tar os ditos Commendadores e Cav'alleiros .de pagar
as dltas Coimas: e vis-t-o ) <'!ue não são as outrM pessoas
EccIesiasticas isentas de as pagar: Hei por btm, e.
mando, que daqui em dianre nenhum dos ditos Co~.,

mcndadores e Cav.aIleiros seja isento de pagar as di
tas Coimas l e as pague. como- as mais pessoas conteú.
das e declaradas na 'dita Lei acima referida, sem ar
isso pôrem dúvida l nem embargo algu·m. e se~ el~

bargo de quaesquer sentenças. que em seu favor tenhao
em contrario. ou de outras Provisões'" que ames'deSte'
Alvará sejão ,passadas por quaesquer Tribunaei,;' porqu?
todas hei por nullas e derogadas, e quero qll€.esre SO.l

valha. sem emhargo das Ordenações do Liv. 2,' ~it. 401

e 42. em contrario l que diz: I5(lIe não pOJ'Ja ·ser por.
mim dcrogado Lei l ou Provi/lo, nem,. Qrdentlfáo aI..,
g,uma, se deilfl:e da .suQsttllláa deI/a se n4Q jizer. e:<1"
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prma C particular lIIt1Jfão; o qual se trasladará, nos
Livros das Carnaras'd<> todos os l..Jugares destes RemoS'.,
·e se apregoará nas Praças e Lugares publicos delles ';
e se trasladará- nos> Li vros das Provedorias de meus
Reinos;·e os Provedores cnviaráõ os traslados Relas
Lugares de suas Comarcas: ~ ao traslado dest~) as..
signado por Pera Sanches Farinha) meu Escrivão do
-despacho do Desernba-rgo do Paço. h"i por bem) que
se dê tanta fé e crecliro ) como a este proprio; que
valerá) como Carta) posto que seu efferto 'haja de du..
-rar mais de um anno. sem eóibar~ da Ordenação em
contrario. Anwnio Martins de ~Medelros o fez em
Lisboa a 1'8 de ]anei~ de 1613• .Eu Pera Sanche
Farinha o fiz escrever. R EL .

Li" 2, das Leis ~a Torre 'dp Tombo 'foI. 21'6.

--~--------

Ord. 'Liv,,' 2. Tit. 28. §. 2•

.d/vará J ttn q"e se declarou J qut das cOl1demllaçou das
GotilJtlS lIáo pertence ~erça algul1Ia á l\~dt-mpçEio d~
Cap/roos.

Eu EIRei 'faço saber aes que este Alva-rá virem.
que eu mllndei ver por pessoas do meu Conselllo. de
letras e experiencia, a queixa) que o Mamposreira mór
dos Ca-ptivos deste Reino me fez t de se mandar guar
dar par uma Provisão por mim assio-nada. passada pelo
Conselho de minha Fazenda em 3 de Dezembro do
anno de 1607. em favor dos Contrat;ldores das Terças
deste Reino, para cobrarem a terça parte das con~
demnações daS' C{)imas; outra Provis~o, que mandei
passar em 8 de Novembro 'de r577 ) sobr.e p modo',
que se devia guardar na repartição das condemnações
das Coimas desre Reino, e o que o dito Mamp0.s:teiro

Cc 2
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mór me pedia ácérca de eu haver de m~nclar se não
usasse Qas ditas Provisões J e só se guardasse a que so..
bre esta materia se passou pelo Tribunal da Mesa da
Consciencia e Ordens no anno de 90. em favor da.
Redempção dos Captivos: e porque todas as differen.
ças' e desordens) qu~ sobre as ditas Provisões há ha.
vido) nascem de ser~m passadas por Tribunaes in.
competentes J por peIttenccr ao Desembargo do Paço,
por onde só se- pa-ssão. t.eis ) ou Provisões geraes do
bem publico deste Reino. maiormente estas» que tra..
tão de materia de' 'J'~rças » q,ue são applicadas para
Fortificações delle ;' e tendo c:onsideração a tudo: Hêi
}lar bem» e manGo). qu~ daqui: em diante se cumpra I

e guarde inteirament~ a dita Provisão passada sobre
esta materia no anno de 77 .. quC\ declara J que a terça
parte das ditas cbndemnações pert~ce aos Concelhos,
outra ao denunciador, e outra á T~a'J' que a mim
pertence J sem embargo de todas. e uaesqu-er outras·
Provisões J que pela Mesa da Conscie cia J Conselho
(Je minha Fazenda, e outros Tribunaes antes desta em·
contrario sejão passadas, e de quaesquer Sentenças
dadas em favor do Mamposteiro mór· dos C'aptivOi,
ou de outras pessoas; porque todas hei por nullas. e
derogadas : e quero» qu~ este só valha» sem emoargo
da Ordenação do Liv. 2. r:.Iil. 40. » que diz: ~{I! lião
possa por mim sef derogada. Lei» nem Ordenaf'áo a/guma·,
.se della» e da substancia deI/a st nãó fizer: exprma e
parricular menção; o· qua1 se trasladará nos livros das
Camaras de todos os Lugares destes Re.inos» e se apre.
goará nas Praças e Lugares publicas delles; e se tras.
ladará nos Livros cla Provedoria··de meus Reinos; e os
Provedores enviaráâ os trasladas· pelos. Lugares de suas
Comarcas ;-e ao traslado deste» assignado por Pero San~

ches Farinha, meu Escrivão dodespacho do D~s~mbar~

go do·Paço,. mando que se dê tanta-fé,e credito. como
a este proprio; que valerá» como Carta J posto que seU
cffeito ~aja de durar m~is_ de um anno ,.sem embargo
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da Ordenação em contrario. Antonio M1ttiAS de Me~
deiros o fez em Lisboa a 18 de Janeiro. de 1(13) e eu
:Pero Sanches FaríAha o fiz escrever. REI.

Liv. !1.. das Leis da Torre do Tombo foi. !u6.

----------------
Orll. Liv. L Tit. I. §'. 27- .

'Al'lMl'á J f/flJ que se détey.mina , que os ~esem!JargadorfJ'

. qlJe se afuentarem sem licença do Reg~Jor, ou excede
-rem o tempo da mesma licença J fiquem suspensos. e ná()
possão servir um. orde.m. de Sua. M.agestade.

Eu EIRei- fàÇ.G- saoer aos ~ue este Alv~rá virem)
que por 'tei: entendido 0 grande damno e inconve_
nientes..•. que r>eslJltã~ (!ontra. O, s€rviça. de Deos e'
~e~"., e bom 6x.-pedirntc dg.despacha das-causas. que'
~orrem;na.Casa der Supplicação, e. do- Porto )'. ausenta
r:em-se: das' ditas Casas os Dese.rnbarg;tdores deUas com'
pequenas-. occasióes •. alàrgarrdb as licenças ,. que lhes:
concedo) para:. p(.;)derem ser ausentes das: ditas Casas~
por tempo de dous:mezes.). por ma.is tempo.). que o
que pelas ditas licenças lhes concedo;. e ser isso caus~
de 'se retaordarem as causas mais tempo; e de haver ~
mesma falta nos mais Julgadores, postos por mim nas"
Comarcas deste Reino,.desamparando seUll carg~s; do,
que. nasce succederem desordens com suas ausenclas : E
!l0r con.vir muito ao se.rviço de Deos.. e meu, e á bo~'

administração da· Justiça., atalhar a tudo:. querendo
nisso prover' oe remedia conveniente 't para que. in
teiramente se administre Justiça nas causas com expe.
diente e brevidade delIas: Hei por bem;. ~ mando •.
q~e qualquer Desembargad.or da Casa da Supplicação~,

Cl Re1a~~o da Cidade do Pono) a que secollceder.·
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iícença rI), pil'a-°ser ausenté das ditas Casas por tempo
limitado J e passar as ditas lIcenças por mais tempoJ,
que o que por eIlas lhes for concedisIo; Otl se não re",
colher a continuar com a obrigação de seu cargo ás
ditas Casas J logo 'passado as ferias J fique pelo mesmo
caso suspenso logo deIle J e o não poderá servir mais
sem licença, e especial h1ercê minlia. E o Regedor da
Casa da Supplicação J e Governador da Relação do Por..
to, os não deixaráõ servir seus cargos J sem primeiro
lhe preseqtarem J quando n~sto incorrerem J a dita li..
cença) e especial mercê minha J por que lhes conceda
.0 possão servir. E isto mesmo mando se entenda, e
haja lugar nos Corregedores) Ouvidores) Provedo.
res J e Juizes de Fóra das Comarcas deste Reino) aos
quaes se perguntará por isso em suas residencias J e
se lhes dará .cm culpa nellas J ° fazel!do .o contrario
do que por este Alvar.á ordená; e mando) que alerá
como Carta I e terá força de Lei; sem embargo ç1e
quaesquer outras Leis e Ordenações em contrario, e
d'aqui se não fazer e~pressa e ü-:clarada menção dei·
las) e da Ordenação do Liv.2. 'Iit. 40' vers.) que
diz: '~~ por mim não possa ser derogada Lei, OU

Ordmação. alguma I. se del/a ~ da substancia de/Ia st
não fizer ~xpressa menfão. E mando ao Presidente e
Desembargamores do Paço I e ao Regedor da Casa da
Supplicação, e Governador da Relação da Cidade do
Porto, o façãb registai' nos livros de seus Tribunaes,
.onde semelhantes se costumão registar .. e pub\i:car

. ne'lles, e dar á sua devida execução. K ao Doutor Da
miijb de Aguiar J do meu Conselho J e Chanceller mór
aOestes Reinos, que o fap publi.car na "Chancellaria, e
eA.,vie logo Cartas com o traslado dclle, sob meu Seno
e seü ..signal" a todos os Corregedores e Ouvidores das
Cómarcas destes Reinos. Aos quaes outrosi mando o
publiquem logo Í10S Luga'res J onde estiverem, e o
f."ição publicar' em todos os das suas Comarcas e Ou~

(i) y~ Cart. de 3 de ;rulào de 1618,
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:vidorias , 'pua que a todos seja -notorio. l1ntt>1lio Ma,..
tins de Medeiros o fez em Lisboa a :2 -de Malço de
161). E eu Pera Sanches Farinha o -fiz escrever. REl.

Liv, 2. das Leis da Torre do Tombo foI, 216.
Liv. 7' da Gasa da Snpplicação -rol. 68. vers.
Li,. 9' da mesma Casa foI; 292.

s

Ord. Liv. 5' Tit. 87, §. 2.

ÃFimrá • em que se probibio aos Oj!idals fie' Justiça r
Pel'eadorts o tra'Z(rem gados de criação 1105 Lugarés J

aonde .réf'uirtm J. e seu '!'erfM•.

DÓM Filippe, por grcrça de DMS Rei d~ l"ortugal. 16[3
e dos Algarves. d'aquem e d'alem mar, eRil' Afnca.·
S-enhor. d~ Guiné'·, e-da Conq ústa, Navega~ão, Com.
mer.eio·da Ethiopia ) Arabia , Persia , e da India ,ert),.
Faço saber aQS que ésta minhn-Lei virem, que sendo
eu Íl]formaclo dos ITl,I:Jrr:os datnnos , que faizem os 'gaà~s .
d~ criação dos Offiátes de Jl!lsríça nas heranças e fru ..
Grlficados -das Cidades. Vil'las e ·I::.ugarel> deste Reino, .
pelos Jurados.e outras pessoas, que podem enceitnat
os gados, que achã0 em ·damnos • os não encoimatem u '

por respeito e remor de seus Qfffcíos, e· dos Meirinhos;
e Alcaides se avençàrem com as partes, para seus ga-·
dos não pagarem co~mas'·. e: dfê. fazerem pedidos de'
dinheiro, trigo e outras cousas; .e· vendo algumas in.
formações, que sGbte Ís-so, mandei tomar por a1guns-
Desen1 bargadores., e Corregedores das Comarcas, por
que cQnstou.da grande, devassidão, que nisro havia. e·-
que totalmente; s€ destruiáó as heranças, e que em'
algumas partes as largavãõ -seus ·donos. pelas não pOóOl

derem defender aos gados <dos podêros'os : E querendo'
U p.rover de. remedia conveniente) para que cesse Q



damor dos Povos, e particularmente dos pobres: Hei
por bem e mando, que nenhum Meirinho, Al.caide,
Escrivães J ou outros Officiaes de Justiça destes Reinos,
não possão trazer seus gados (que não forem de lavoura)
nos Lugares e Termos., aonde servirem seus Offieios;
nem que outras pessoas os tragão por sua conta, sob

- pena, que sendo comprehendidos nas devassas, que
disso se hão de tirar, sejão logo suspensos pelo Jul.
gador, que as tirar dos cargos, que servirem atémi.
nha mercê; e alem disso serão condemnados em dous
annos de degredo para Africa. E assi hei por bem e
mando, que nas mesmas penas incorrão os Meirí.
nhos e Alcaides, que se awençar.em com os Lavrado.
res, ou corn quaesquer outras pessoas, para seus ga.
dos não pagarem coimas, ou que fizerem quaesquer
pedidos para si de dinheiro, trigo, ou de quaesguer
outras cousas. E mando, que os Corregedores das Co.
marcas, qu.ando forem pGr Co-rrcição, tirelll devassa,

. se os ditos Officiaes de Justiça trazem seus gados nos
Lugares, ou Termos delles, em que servem seus
Officios ,·e se os Meirinhos c Alcaides fazem pedidos;
e contra os cuipados procedão á execução das penas
nesta declaradas. sem diminuição deHas. E os Offi.
ciaes de Justiça. que servirem por serventia, ou pcs.
soas, que servirem de Vereadores, o tempo que assi
servirem os ditos Officios • não poderáõ trazer os g3.
dos, que tiNe.rem de c'riação, nos Lugares aonde ser.
virem. nem nos Termos delles • sob as mesmas pe.
nas. E nas Residencias ,qu~ se tomarem aos Corre
gedores das Comarcas, Ouvidores dos Mestrados, e
assi aos Ouvi<lores dos Donata,rios, se pergulltará, se
tirárão as ditas devassas, e se lhes dará em culpa o
.descuido, que nisso tiveríio para se livrarem; e nos
Capitulos, por que se pergunta nas ditas Residencias,
se accrescentará este~ ~ tambem se fará Capitulo em
particular J para os Sy;nd.icantes nas Residencias, que
lpmar~m aos Officia~s da Justi~a. perguntarem pela
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que nesta Lei ·se contem. E mando ao -DoutOI' Damião
cle Aguiar, do JTleu Conselho, e Chanceller mór destei
Reinos e :Senhorios, que faça publicar esta Lei na
Chancel1';\'fia, e envie·o traslado de-Ila, sob meu Sello
e seu signal, a todos ·os Cor.regedor~s ·e QuvÍdores
.dos Mestrados J pua a -fazerem publicar em suas
Correiçães e Ouvidorias ; e aos Provedores nos Lu
gares~ aonde os Corregedores não entrão por 'Correição.
E mand0 a todos meus Desembargadores, Corregedo-

.re., Ouvidores e mais Officiaes de Justiça e pessoas~

a que o conhecimento desta pertencer, {{ue a cum
-prão e guardem _, como nella se COLHem j a qual se
registará no .Iiv,ro do registo da Mesa dos meus Des
embargadores .do Pa-ço, e nos das Casas da Suppli
cação .e Relação .do Por,to , e a prapria se lançará na
Torre do Tombo. Dada nesta Cidade de Li.sboa. Joã(i)
Feio a fez a ~ de Março, anno do Nascimento de
nosso Senhor J~s.u CHll·ISTO de 16.13•.E eu Duarte
,Corrêa de Sousa a fiz escrever. R El.

Liv. 2. das Leis da Tarte do T9mbo 'fôl. 22r. 'l'ers.

-
fOrd. Liv.• 2. Tit. rB. á Rubr.

AIVQI'á, em que se tomou a cOl1ceàer mai's f.{m a1'1no ás Igre-
jas J que possuisum contra a pyobi!JÍfM desta Ordmaráo.

Eu EIRei f.'l.ÇO sa-ber aos qllefest-e Alva~'á v·trem.,
'que eu mandei ver por pessoas de letras e .experren
'eia do mc:!u Conselho as causas e razões .., que me fo
rão pr-opostotS .po.r.. .parte das. Religiões., IgreJas e Com
tnunidades Ecdesiasticas desres Rei.nos J para que
houvesse effeiro, e se e,xecntasse a Lei, que prohibe
que. as ditas Religiões, 19-reja-s e Cgmmunidades Ec
:C1eslasticas n~o possão comprar bens de raiz J nem
'lereI' ,sem ~licença minha bens profanos , q~e 'ror -qual~

. EL &'·Ir. 'lom. I.' -. Dd
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quer Titu;lo de compra) ou herança houvessem lldqui.
rido. E tendo consideração ao muito. que importa ao
bem commum de meus Reinos. que a dita Lei se
prat.ique e execute: Hei por bem. que assi ~e cumpra
a dita Lei inteíramente t como nella se comem; pc.
liém por fazer fav0r ás ditas Religiões e fgr-ejas, o·
para que na manéira, que sem inconvenienre possa
ser. se aprovótem das fazendas. que possuem, me
praz de lhes prorogar mais um anno de tempo t que
começará a correr. acabados os seis mezes ultimos,
que lhes concedi por um Alvará por mim assignado,
passado em 23 de Novembro do anno passado de
1612. para_que dentro do dito anno se não proceda"
nem dê á ~xecução o que a dita Lei dispoem. e
possãa no dito tempo vender: livremente a pessoas
leigas os· diros bens. E mando a todas as Justiças, a
que o e.onheGimento disro pcrtt!nc€r. cumprão e guare
dem este Atvara. como neHe se (Jontem; e ao Dou.
tvr D~de Aguiar t do meu Conselho. e Chancelo
ler mór destes Reinos. que o faça publicar na Chan
cel1aria. e envie os rraslados delle • sob meu Sello e
seu signal t ás cabeças das Correições destes Reinos)
para se saber t corno assi o houve por bem. Alvaro
Corrêa o fez em Lisboa a 20 de Abril de )613 I e
eu Pera Sanches Farinha o fiz escrever. REI.

Liv. 2. das Leis da Torre do T .... mwo 161. 227'

Ord. Liv. I. Tit. 66. § • 4'2.

A/vará. em que .u dN!arou. t que a prohibiçâo do AlvarJ
de 22 de OU/lIbro de. 16.11 1Jão cotlJprehendia os 'IIJeSol/~
reiros da. Bulia.. .

Eu EIRei faço saber :lOS que este Alvará vire,!!'
que eu mandei passar Provisão , para que os ofn.cIOS
de Mamposteirçs pequenos, que tivessem privilegIOS',.
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se'não dessem aos homens, que tivessem de seu ce
duzentos mil reis para cima, e dando-se-Ihes, se não
guardassem: e porque ora fui informado. que os Cor
regedores das Comarcas executão a dita Provisão con
tra os Tlresoureiros e Marriposteiros da Bulia da
Cruz.ada, de que se segue muiroprejuizo á arre
cadação das esmolas della, e de minha Fazenda; hei
.por bem, que a dita Frovisão se nao execute contra
os ditos Thesoureiros e Maroposteiros da dita Bulia
da Cruzada, o que assi me praz. sem embargo de
quaesquer Leis, que em contrario haja .. e da dita Pro
visão. E mando a todos os Corregedores, Juizes, Justi
ças~ Officiaes e pessoas .. a que o cum.prir.nento dista
perrencer, que cumprão e guardem este Alvará, ,co
mo nelle .se contem) o qual quero que valha.) e tenha
força e vigor, pOSEO que o effeito délle haja de durar
mais de um anno. sem ,embargo da Ordenação em
.contrario. AI varo Corrêa o fez -em Lisboa a 24 de
Abri1.de 1613' ~E eu Pel'o Sanches Farinha o fiz
.escrever. REI.

Liv. 2. das Leis-da !Torre do'Tombo foI. 227-

Ord. Uv. 5, Tit. Soo á Rubr.

Alvará. em que se declarou. que poderião I(r cspingclI'da,
e ,/lsar de/Ia as pessoas, que tivessem .de seu dous mil
eruzado!..

DOM Filippe, por graça de Deos Rei de Por~lIgal
e dos Algarves, d'aquem e d'alem mar. em Africa
Senhor de Guiné, e da Conquista. navegação .. com
mercie' da Ethiopia , Arabia. Persia ,'e da India, etc.
Faço saber aos que esta minha Lei virem, que tendo
a experiencia mostr.ado quam prejudkialseja neste$

Dd 2



Reinos e Senhorios o uso das espingardas áe pêdre.
neira) pelas continuas mortes e outros insultos I que

-com eIlas se commettem: e tendo provido por Leis I

que mandei passar sobre a moderação) com que Se!

devia de usar dellas J não bastárão,. para se evitarem os
delictos ,que- de continuo se fazem com as ditas espin.
galo,das. sendo @ ul'limo remedia prohibirem~se e de.
fenderem-se de todo;· havendo parem respeito a se
não tirar nestes Reinos o exercici0 da'S arnns I mandei.
tratar esta m3teria particul.annente· por· pessoas de ex.
periencia ; e tomando-se informações de alguns Jul
gadores. se entendeo que pela maior parte a geme I

que usa mal·das ditas espingarda~, he a que- vive ocio.
samente; e que não tendo fazenda; que perder, ausen.
t-a·ndo.se das tenas, aonde comme~em algum deli..
elO, facitmente se deliberão a· execut-alo ; e" que não
sefldo tão geral e commtim o uso das ditas espin.
garda,s, se pod'erjão cm parte- atalhar os insultos. qUtl

cam, el·las se commettem. E vendo tuda o que se
apontou nesta materia , e o parecer dos meus Desem.
bargadores do Paç9, hei p.or bem ,. e. me praz de .pro.
ver neJla pela maneira seguinte-:-

Nenhuma pessoa I de qualquer qualidade e·condi.
ção que-F.rja. pooerá trazer espingardas dé pedrenei.
Ia nestes Reinos. e Senhorios. nem usar dellas, nem,
têlas em smlS COlsas, soo as penas- abaixo declaradas.
E sómente as poderáõ trazer) e usar dcllas, e. tNas
em suas casas as pessoas.... que tiverem doús mil cru·
zados de fazenda em.bens de raiz:) e dahi p,ara cima j.

~. as ditas pessoas não poderá'õ emprestar a pessoa aI.
guma as ditas espingardas I nem poderáõ usar dellas
~eus fithos fãmilias, nem seus criados· e caçadores ~ e
sQmente as poderáõ trazer., indo em sl:Ja ·companhla,

'sem se apartarem delles: (). que assi me praz com ~s

limitações da Lei, "que mandei passar em 21 de MaiO
do anno de 1610; por·que tenho mandado, que. nc..
nh.u.roa p.essoa .p.ossa . trazer eSp'ing~Fdas cal\regªdas, d,~
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noite depois das Ave Marias, nas Cidades, Villas e
Lugéues destes Reinos; e que sómente de dia as
possão [fa2er descarregadas'; e. que indo, ou ~indo,

actualmente de cnminho, ou andando á oaça , as pos
são trazer carregadas de dia e de noite, n50 entran
do com ellas carregadas nas Cidades, Villas e Luga_
res: a qual Lei se cumprirá em t<'do, como nella se
contem, alem do que por esta se provê. E as pesse:ls )'
que forem comprehendidas contra esta L.ei , s~.rão con
demnadas, os Nobres em cinco annos·de degredo para,
um dGS Lugares de Afri~'l ; e os· peães em out·I'OS cin
co :limOS para. gal6s; e os Julgadoras, que julgarem
as. ditas penas. e condemnaç6es "não as poderáõ di_o
minuir por nenhum c::aso E pal1a se evitarem os in
sultos, que no: campo e estradas' se commetem c-om
as ditas espingardas-,. mando qye quaesquer pessoas ~

que virem no Gamp0 )1, ou nas. estradas homens com
espingêUdas J' que lhes. pareção de ruim pfe-sump.ção~,

dem logo noticia. e r~hate delles ós Justiças dos Lu
gares mais vizinhos J' para os. prenderem, que poderáê
ir cm seu seguimento para effeüo de os prendérem )
Po.sto que s~ja por Lugare.s fóra das suas ]urisdic_
ções, e por Terras de Donatarios, sem embargo de
sllas.Doaçoes, aS'qllaes ne-ste caso hei por derogadas:
e. as Justiças •. a q\le se d~r (}Ste. aviSO'. procu,raráõ
cor:n toda a diligen<õiu- prender, os taes homens, " que
asSI forem vistos com espingardas no campo\ ou
estradas; porque, achando.se pelas devassas, que se
hão de.l'irar, que nisso.se descuidárão , mandarei pro
ceder contra c1Jes, Q.()mo for, meu s@lTiço), alem de
serem condemnados em dous-annos oe degredo para
Africa ) como tambem o suão os que c.onstar.). que
virão no, campo·.) Oll estradas os taes homens com
esping~rdas J e não d~rão ~elles rebate e avíso {IS
Justiças. E assi hei 'por bem, que qualquer.pessoa do
Rovo possa denunciar "diante das Justiças, dos que ti-.
verem.em suas cusas as ditas espingardas,de pedrene~
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Til, ou as trouxel'em , ou emprestarem contra a fórma
desta Lei; e os que assi forem denunciados, alem
de serem condemnados na pena della, o serão mais
em cincoenta cruzados em dinheiro, ametade para
os Captivos, e outra amer:ade para o denunciador. E
a justificação t que hão de fazer as pessoas, que tive.
rem os ditos dOLis mil cruzados de fazenda em bens
de raiz, para poderem ter, e usar das ditas espingar_
das de pedreneira, a farão nesta Cidade de .Lisboa,
diante dos Corregedores do Crime della: e pelo Rei.
no, diante dos Corregedores das Comarcas J ou dos
Juizes de Fóra J nos Lugares J aonde os houver; e nas
Terras dos Donatarios, se fará diante dos Ouvidores
dellas, e cada um dos ditos Julgadores terá um livro
de ,registo, em que se registaráõ por Titulo apartado
todas as pessoas, que fizerem as taes 'juBti ficações; e
do auto, que se fizer cla dita justificação, passará o
EscriNâo certidão assignada pelo Julgador, ante quem
se fizer; e da escriptura do dito auto ·e certidão não
levará mais o ta'! Escrivã0, que o que ·se montar á rasa
Jla ferma da Ordenação; e constaDdo que levou mais
sálario, será logo suspenso de seu Offieio até minha
mercê, de ql:le poderá denunciar qualquer do Povo;
e da assignatura da dita certidão .levará o Julgador
quatro reis sQment.e~ E sem se faz.er a clita justifica.
ção ·e se regi·star J como 'fica .dito, se não passará cer·
.tidãe alguma, posto que seja a pessoas. que sabida.
mente tenhão mais fazendll, que a clita quantia; e
mando que sem ~ dita certidão de j ustificaçãe, e re
gistada, nenhuma pessoa <) de qualquer qualidade que
seja, possa usar, nem ter em suas casas as ditas espIn'
gardas de pedreneira J sob as penas J'lesta declaradas.
E assi mando, que Oll Corregedores do 'Crime desta
Cid'lde, e os Corregeçicnes das Coma·rcaô .. e Juiz~s

de Fóra em suas Jllrisdicçõe-s tirem devassas cada seiS
mezes dos que forem contra esfa Lei : as qllaes de.
'\Tassas ajun~aráij ás geraes, que c0nfQrme a Ordena"
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ç~o são obri.,gados a tirar; e nas Terras dos Donara
riOS aS't'iraráó os Ou vidores dellas; e uns, e outros
proccderá6 contra os cu] pados nas dita~ devassas» e
os condemna.ráõ nas penás desta Lei; e nas residen
cias, que,se tomarem aos diros Julg,ndpres) se per
aunrará pa ,ticularme te nellas-, se .riráráo as ditas de
'assas) e se procedêrão c.ontra os çulpados ) ou tive
rão algum descllido no que por esta mando) para se
proceder contra elles pela' ~uJpa» que Ines for acha
da; e se f~Há disto Capitlllo no Regimento das re'si
dencias. E eSC,:! minha Lei mando) que em tudo o
que nella se comem, se cumpra e execute). sem em
bargo de quaesquer Privilegias I posro ql1C sejáo fei
tos por contrato) e incorporados em- Direito; porque
por esta I e para a execução della os hei por deIGga..
dos I e de nenhum.effeiro: e que o Deutor Damjão
~e Aguiar) do meu, Conselho) e Chancellçr mór de.stes
Reinos (l Senhor,ios» a faça publicar em minha Chan
cellaria, e envie logo os traslados della ) sob meu Sello
e seu signa\ , a todos os CorregedOres) Ouvidores dos
Mestrados, e, Juizes de Fóra ) e aos Ouvidores dos'
Donar~rjos, para a fazerem logo publicar nos Luga
res de suas Jurisdicçúes, para vir á noticia de todos;
e se registará no livro do registo da Mesa dos meus
D~scmbal'gadoresdo Paço, e nos clãs Casas da Sup
pltcação e Relação do Porro, e a propria se lançará na
Tor.re do Tombo. Dada nesra Cidade de Lisboa a 5 de
Julho. Duarte Corrêa de Sousa a fez) anno do Nasci-·
menta de· nosso Senhor] ESU CHRISTO.J de 16r3. REI.

Li",.' 3, dá Torre clô TC!Jmbo 1'01• .2•

.biv. 7- da ,Supplicação foI. 293.
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'Ocd. Liv. I. Tit. 19, ,á Rubr.

1I1vará, em que U cOltCedto ao Escrivão da Challce!1aria
a qua.ntia de vi"'!t mil reis pat-a a dtspesa do papel I

tili/a I pennas) obreas) lacrt, ptrgamillho e mais CO/4.

:sas, qUt gas-Ia por razão de .seu Qfficio..
• 1

Eu ElR~i' faço saber aos que este Alvará ~iremt
que havendo 'respeito a ter mandado deélarar por uma
minha Provisão, feita ao der,radeiro de Janeiro do
anDO preserue de 613 -; o que hão de ,ha ver cada anne
em. dinheiro ai Minis'êros de todos O'S 'meus G<mselhos
e Tribunaes Jpán a despesa e compra do .papel, per..
gaminho, rima, lacre.J Gbreas) penúas) arêa e mais
cousas I que ·gastâf.) por razão de seus Officios I que
d'antes se lhes cosrumavão dat· por escriptos seus nas
mesmas especies, ·e-se não faz~r 'll~cl1ção na dita Pro.
:visáo do "lue ba de ha ver pam as ditas .cousas o Escri.
vão da minha Chancellaria ela Corte: Hei por bem,
:que se lhe dê cacla:anno para .., 'compra do dito pa.peJ,
e mais causa:S necessar-ia·s a seu cargo '. a t'luantia de

-~jnte mil ·reis >. que he Otltt'O tal'lto, como está ta~ado
a cada um_dos Secr.etarios do Conselho da lnâia, o
tIue parece bastará pa-ra ,elle poder acudir aos Escri
-vães do ,registo. que:lhe são .subordinados, e a-quem
·tem obrigação de pagar os ordenados. que lhes man
do dar; os quaes -.vir;ue mil ·rçis, se lhe ·darâG no the
-8Oo-W da dita Chance'llar.i<l) que ora 'he. e ao diante
for; a que mando) que de 24 de Junho passado d.este
dito anno presen.te em d;iante pague ao dito EscrIvâe
da ChaHcellaria os di-ros vifl.~e m-ii rci-8 cada a'n13-o, come
.dito he. sem duvida alguma:. e peI@ traslado deste,
·q.ue será registado 110 li v.ro da despesa de di to thesou
,re,·e Contos do dito Escri,vâo) de .como .r-ecebC0 deJle
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<JS ditos vinte 'mil reis) lhe serão le:vaclos em co-nta ,
sem embargo de não ir-em em qua'derno de assenta.
mento , ·e do Regimento em -contrario, e este v.alerá"
(lomo Cafta, e não passará pela .dita Chancellaria,
·~em embargo das Ordenações do Liv. 2. em ,colHrario.
'Diogo de Sousa o .fez..em Lisboa em 2+ de Agosto de
1613. Luiz de Figueiredo -o fez escrever. REI.

Liv. 3. das.Leis da Torre do Tombo foI. 3. vers..

O.1u. Uv. 5' Tit.. 69, á Ruhr.

'.A/v.ará, em que se mOfJdou r;.bsel'var o de 7 de Janeiro It
.} 606, sem embargo de quaesquer Cartas de viziuhanf(a ,
9//e tivessem os Ciganos para assistir neste ReilW.

DOM Filippe, por graça de Deos Rei de Portugal -I.6la
e dos AlgarMcs, d~aqu em e <l 'alem mar, em Africa
Senhor de Guiné, e da -Conquista.) navegação, corn
merci.o da Ethiopia, Arabia, Pers-ia ,·e da -India ,.etc.
Façosaber'aos que esta minha Le·i vir-em, ·que eu
mandei pa·ssar um Alva·rá feito em 7 ·de Janeiro de
J6?6 so'bre ·os Cigamos) que fossem a<:haclos neste
Remo) v.agando -em quadrilhas) e nélle Te ; l; sem., -,
Elo qual o traslado he ·0 seguinte ( 1/.0 menciollado
.Alvará). E porque sou informado., que.0 diE0
Alvará ~e não cumpre -e -executa, e que andão -mui-
tos Ciganos por este Reino, vaga.ndo -em quadr.i_
lhas, commeuerndo ·muitoo eKcessos·e desorde,ns.,.e
quam pr:ejudiciaes ·sãe ~s que vIvem ·e residem na·s
Cidades, ViHas e Lugares detle j e querend0 prover
de manei,ra" que de touo os não' haja, nem resicl-ão
neste Re·ino: Hei per bem J. e mando por esta Lei,
que.o Alvar:á nella incorporado se cumpra e .e:xecure
(-oro .todo.o rig.or -delle, sém -diminuição daJ) penas J

LL. E.~Jr. Tom. l. Ee
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que nr1Je se declarão. E mando a'os Corregedores do
Crime em minha Corte I' c CaS'a· da Supplicação, e
aos Corregedores do Crime desta· Cidade de Lisboa,
e aos das Comarcas deste Reino I e aos Ouvidores dOI

Mestrados I e aos das Terras dos Donatarios I e.m que
os Corregedores não podem cntrar por Correição, e
a todos os Juizes de Póra • que J tanto I!jue esta, Lei
chegar á sua noticia. a fação logo publicar em todos
os Lugares das suas Jurisdicçães • limitando aos Ci.
ganas I que neste Reino residem. assi homens·, como
mulheres. que dentro em quinze dias dcspois desta
publicada. se saião deste Reino, sem embargo de
quaesquer licénças I que tenhão para nelle residirem,
posto que sejão por lOim assignadaSl. ou que lhes
fossem passadãs Canas de vizinhança; a~ quaes to.
das annullo I e as hei por de nenhum effeito; e
passado o dito termo de quinze dias, se executará
em quaesquer Ciganos. que forem achados J a pena
de açoutes e galés. pela maneira, que no ditoAl.
vará se declara; e nas mulheres J a pena de açoutes
sómente. E mando ao Doutor Oamião de Aguiar, do
meu Conselho, Chanceller mór .destes Reinos J que
faça publicar esta Lei em minha Chancellaria ; e en.
viará logo o traslado della I sob meu Sello e seu
5ignal J a rodos os Corregedores e Ouvidores dos
Mestrados, e aos dos Donatarios das Terras, em que
os Corregedores não entrão por Correição, para a fa.
~erem logo publicar nos Lugares publicos de suas
Comarcas e Jurisdicliões J e se executar como nelta
se contem; sendo certos os ditos Corregedores I O~.

vidores e mais Justiças J a que a execução e cumpn
mento desta Lei pertencer J que se ha. de perguntar
em suas residencias t se u· cumprirão e executárão,
c-omo nella se declara; e que achando-se, que )e des
cuidárão na execução della, alem de me haver delle~

ppr mal servido J mandarei proceder contra elles com
todo o.rig~r ; .. e esta Lei se registará no li'ao do Re-
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;gisto da Mesa dos·meus Desambarga-dores·do P.aço t ~

nos das ,Casas da Supplicação ·e .Relação do Portoj e
a propria se lançará na Torre do Tombo. Dada nesta
(;idade de Lisbo.a a 13 de Setembro. Francisco Fenei
,ra a fez" anno do Na cimento de N. S. Jnau CHH..JST9

-:de J613. João Per€ira de Castel~Branco a Iez ..escr,e.-
,ver. REI. .

Liv. 2. dns'Leis da Torre tlo Toanho .foI. ·!t3o.

---.---~-------

Ord. Liv•.5. Tit. 40. á Rubr.

A/vará t em que u det~rminf)fI que, qlUlltdo st embarcaretll
degradados para as parles U/lratltarin~s, o Escrivá~

deI/e.! ewv.Ü cel·tidão ao Conselho da lndia dos que st
~mbarcão t e para onde t com st{lS 1/omes e sig110a "o ~

por que causas vão, epor quantos anll0S,; e a que Mesttes
vão entregues.

Eu EIRei faç9 saber aos que este Alvará virem ..
que J por assi o haver por meu serviqo t .e ,boa admi
nistração da Justiça: Hei por ben.1 e mando, que daqui
em diante, quando ·se embarcarem para os :Lugares
Ultramarinos alguns de,gradados" ·0 :Escrivão .dell<l&
.desta .Cone e Cidade de Lisboa J ·ou quem seu carg@
servir~ com ordem do Juiz dos mesmos <iegradados en
\Vie ao Conselho da ladia certidão dos que se .embat
<:íi0 t e pa·ra onde., sel1s nomes ·esignaes I por que
caUSllS vão degradados, .e 'por qua.ntos .annos.) e a que
Mc!strell vão en.u:egues j ,en·viando .as tclitas .certidões a
tempo J que pe'lo diro Conselho se possa nos mesmos
Navios, em que .os -tnes degradados forem, avisar aos
Capitães e Go.'Jtlr.n.adores .àaquellas panes, ·dos que
v~oo E lPando ao dito Juiz dos degradados, e Escd
Vao dclles e mais Justiças J OfficiaCls e pessoas J a que
D.c.o.n~~,çi1nent:.odisto pertencer, que cumprão e guar-

Ee 1
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clem e"st€ ~lvará', como neIle se contem; o qual' será
" registado no livro. em que se assentão os degradados,

que vão par-a- os ditos Lugares ,. e no dito Conselho da
India, ~ mats'part€~, aonde for·necessar·io ,. para me.
lhor se dar á ~xeculfão o que por' elle ordeno; e quero

. 'lue valha" eemo Carta, e que' nãe> passerpela Chan.
cel1aria, sem embargo das Ordenações, que o <::ontra.
r,io dispoem. Fran<::isca· Fel"reira, o fe'l. em Lisboa a
IJ de Setembro de f613' João Travaços da Costa
~ fez ~(õrev€r-. REI.

Iiiv. 7' da Supplicação foI • .298. verso

Ord. L.iv·. 2. Tit. 59. §'. I.,

.A11)(frá· ... ttll que u determina', que os Deset/!/JargadDm
não sejáo escusas de pagar· coimps...

llbI3 Eu EIRáfaço saber aos'que' este ATvará virem,
que algumas Camaras de Cidades e Lugares deste
Reino' sç me env,iárão a queixar, que sendo achados
.em damnos·os g~dos. dos Desembargadores., e de seus
p'ri\'ilegiado~. e-encoimados ,. tinhão os ditos.. Desem.
bargadores. ha vida. sentenças. da- Relação, por. que se

. tem julgado, que pelo seu privilegio de Desembarga
dores· não·. podem seus gados ser encoimados" postO
que sejão achados'-em áamnos ; sendo.assi·, que o dit,o
seu privilegio se não extende, a mais" que a seus pn.
vilegiados serem.isentos- dos encargos dos ConedMS,
em que se. não comprehende' não pagarem co~ma~;

e me pedJão mandasse prover no easo· de remedia
conVerlieRte, e mandando eu tratar- est.a materiá na
Me a. dos meus Desembaqgadores. do Paç.~~,-aonde se
virão algumas,das ditas sentenças ,_ cujo fLJndame~tO

foi t .para. os ditos: Desembarg~dor.6s .. e-.seus privJleg1a•
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dos naó p.agarem coimas',. a clausula de seu privile
gio, por que os isenta dos encargos dos Concelhos;
c visto como I) dito privilegto se· não extende a não
pagarem coimas de seus gados, nem se póde enten
der oa dito privilegio a Provisão de declaração, . que
mandei p.assar, cle não ser minha tenção quebrar os
privilegias das Communidades,. que expressamente-'
tivessem neHes clausula de não pagarem coimas I. e
o parecer dos me.us Desembargadores do- P.aço: Hei:
p.or bem, e me praz de declarar. p.or este'meu· Alva-
vá, que o dit<> privilegio' de' DesewbargaEiõr- se não \
extend~ a edles, nem a seus Lav.raclores. e PJivllegia-
dos não pagarem 'coimas dos seus gados, que forem
achados em damoos i antes oS' dev m pagar) e guardar'
as Posturas das eamaras ; .. e por este annuIlo q.uaes
quer sentenças, que se ttmbão. dado neste? caso, de"
os ditos DesembaJ:gadores pf;)r seu privilegio,. nem seus·'
Lavradores e priviregiados não pJlgarem coimas'" le .
as hei por de nenhum effeite-.; e-que's€, Dã€> cl1mprão p'

nem guardem; (: assi hei ptlr bem, que quaesquer seR
tenças, .que ao diante se·derem contra· o que neste se...:
cE>n~em, s€jão nullas, e se não cumprã<>;" neill'hajão 1

effeJ~o; E mando a todos os meús DesembargaG(Jresp •

e'.rnals Justiças, .Ofliciaes-e·pessoas).a que O'COAne_

Cimento deste pe-rter.tcer ~ > que·o cumprão e guardem t'

('orno - mdle s(' ~o9tem: o qual se registará no Livro' 4

ao Regjsto da Mesa do Desembargo do ~aço, e·nes·
das Casas 'da Sopplicação , e Relação do Porto, sendo
primeiro· passada por minha - Chancellaria: o qual'
quero 'que valha., tenha força. €'\,ignr, como se fosse
Carta~. feita em meu·ncrne ) . sem embargo d·a Orde
nação do, Liv. 2. crít~ 40~. que o contrario dJsp()(m.
]Qiio Feio o fez em Lisboa a 27 de Setembro de J6130'
Duarte Corrêa de Sousa o-fez. escrever. REl.

Liv,." da Supp]jca~ão fol. :J.97';
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Ord. Liv. I. Tit. 29. ao princ.

Alvará. em que se ts/abcla! a formalidade para a dm.
brigação das fianfas. e para o procedimento contra os
obrigados.

1613 DOM Filippe, por graça de Deos Rei de Portugal
e dos. AIg.arves. d'aquem e d'alem mar. em Africa
Senhor de Guiné., e da COFlquista, Navegação, Com.
metcio da Erhiopüi, Arabia, Persia I e da Indiet. etc.
'Faço sab.er aos que esta minha Lei virem~ que sendo
informado da grande desordem I que ha no despacho,
da desobrigação das fianças, que algumas pessoas dão
pe10s Alvarás. que lhes concedo., a se Jivrarem das

.culpas,. em que incorrêr~o, ou a irem cumprir os
degredos ~ em qu,: .por Sentenças de minhas Relações
.são cOrldemóada~, e na c(lndemmrção das pessoas I que
incorrem no perdimento das ditas fi~nças • e do muíto
.tempo, que as .partes, que reqQcrem • que os desobri•
.gllem das mesm3S fianç?-s, r. do perdimento dellas,
gastão neste requerimento; porque quando appreseu•
.tão. ao Juiz das fianças de minha Corte as Sentenças
{io livramento <de suas culpas. ou certictões dos Capio
:tães e Ornciaes dos Contos dos Lugares de Africa
de como lá tido servindo,. ou €lo tempo,•..que tem
.cumprido, ou acabado de cumprir seus degredos, o

. ,diifO Juiz mandll, que as dItas ·Sentenças t e certidões
se autuem .fle\o Escrivão das fian.ças da -Corte I ~ lhe
v-5o condu.sos os autos.J que diss.o se fazem~ e os levi
.á Relação para os despachar com Adjuntos. por na
. Carta do Offiicio do dito juiz das fianças dizer, CJ.ue
assi o f~ça • e .com o despachQ J que se dá na Relayao)
não acceita o d lto Escri vã.o (com ordem, que para lS~O

lhe dá o dito Juiz) as Sentenças ás partes, sem pr!•
.meiro serem r,egísradílS nOj Feitos de suas cul'pas , .e
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l:Jtie depórs de o serem, não torne a dar as rlitras Sen_
tenças ás partes, e as registe, e fiquem as proprias
no Carto'rio do dito Escrivão, e alem disso se rirão
Sentenças da desobrigação das ditas fianças: c pe-las
condemnações das fianças perdidas serem Il.p-plicadas
para o Hospiral de. todos o Santos de:;ta Ctd;>.de d~

Li boa I por mercê, que Eu, e os Reis destes Rein<>4
lhe fizemos, se seguia tnmbem na accusação e con.
demnação dellas outra desordem com maior prejuizo J

e despesa das partes j porque depojs de por parte do
di,to Hospital se citarem as que tem incorrido em per
diinento das fianças, se dava vista dos processos ao
Procurador do Hospital. a que chamão Promotor"
para responder, se tinha duvida a se lhe haverem por
conformes os perdões, que Eu concedo ás partes do
perdimento das fianças: o qual Promotor não respon
dia á vista, que se Ihe·~ava. sem cada lima das pa~_

tes lhe pagar um tostão, e ou~ro ao Sollicitador d()
mesmEl Hospital da acç~o, que punha contra a m(!s
ma parte: e sendo o Hospital pane interessante, pele) ,
seu Procurador e Sol licitador (a que paga seus arde..:
nados) accllsarem a parte, que havia ..de·~ser conde-'
mn.ada. lhes pa,gava os ditos duzenres reis j no qúe
mais claramente se vê a desordem, que nistO' se'tinha
introduzido. e com que atégora se proI:edia Destil des
obrigação das. fianças, gastando- se mais tempo, do
que era necessario, e com tnnto dispendio e detri.;
mento de meus Vassallos; e desejando' d os conser_
var em toda a jpstiça, querendo nisto prover, para
que nos requerimentos" que daqui em diante tiverem
da desobrigação das fianps', sejão mais-' facilmente
despachados, e-sem tama opp.ressão e despesa j tra
tando esta materia com algumas pessoas .do meu Con_
selh? e Com 05 meus Desembargadores do Paço, que
Jne Informáráo de quanto prejuizo era para as part(:s
Os t~lmos e ordem, com que arégora nisto se pro
((dIa á c por tambem ser informado ) que se não usava:
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desta ~rdem, quando antigamente o DeS:enibargad01'
do Paço maisaBtigg serv,i{l de Juiz das fianças, e que
com ella não accresc·ia.mais nenhum proveiw ao Hos
pital t antes maior perda pela dilação, que no despa_
~hJ) .e condemnação das ditas -fianças havia: Hei por
bem, declaro e mando, que daqui em _diante se não
preceda cao despadho da desobrigação <ias ..ditas fian
ças e .condemnaçâo del1as na [órma e maneira I que
flcima está relatado, e de que atégora se usou.; e se
guarde e .cumpra inteiramente .a ordem adiante .de.
clarada. .

~ando a 'parte , que qHizer desobr-iga·r·a fiança,
Hue terI} dada para se' livrar de alguma culpa, pela
'Sentença, que della lhe for pas.sada, Oll pelo perdão,
~que de mim houver, por que lhe hei pOl' perdoado
.,0 de.scuido de a não registar. ou dcs0brigar em tempo
.que he obrigado I ou pela cel1tidão.., que trouxer dos
:Lugar~ de Africa. d~ como tem cumprido seu de.
~gredo, -ou d@ tempo. que o cumpria, e appre~enrar

.ao JtVz~as ..fianças a €lita Sentença. perdão e .ceni.
,dão •. çom 0utra do Escrivão da -Fazenda, ou The•
.sou·feiro ·do Hospital. e do Escrivão das fianças da
fÇolite, f;10·--tempo. que l-he,foi dado, ou que ainda'
tem. ou. me passadg ••sel')') registar, ou desobrigar

.da fiança. que tem dad~; o dito Juiz verá a dita cer..
tidão :.e achando por ella que está confórme áSen.
tença do livramento, eu perdâo, que ·lhe cOAcedo d.o
perdimento da fiança. e qpe níio he passado mal~

telDpo. €1.ue os 0ito mezes, qile pélo prim-eiro Alvara
lhe farão .dados para se livrar .. e ôS tres mezes) que
pela Ordenação se dão aos degradados pata irem

. d..l I ~.cumpnr seus· egreCl~s, ou por algumas reforrnaç~es

de mais tempo, s.erá gbrigado.a dar logo pela dita
certidão despacho á parte nas -costas da Sentença,
conforme ao que pela dita certidão achar; e 'sendo
o despacho, que ha a parte, que lho requerer I por
,dçs.obrigada da fiança.J que .tiY~r dada J mal1dar~ que
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'3 dita desobrigaçao se regJste no livro das fianças.
que está no Hospital) pelo Escrivão da Fazenda.
delle) e no livro das fianças de minhlt Corte; e cada
um delles fará disso um Assento e declaraçao breve
nos ditos liyros no titulo da pesso~ , a que o dito Juiz
dér o dito despacho, de ':omo fica desobrigada da
fiança por um despacho do Juiz das fianças de tantos
de tal mez e anno; e porão 'ao pé do dito despacho
do Juiz de como fica registada folhas tantas do livro
CD Hospital, e do das fianças da Corte; e sem mais
outra declaração, nem se tirar Sentença, nem registar
a Sentença) 'Ou Carta de perdão) que as partes lhe.
derem, lhas t'Ornaráõ a entregar; e do dito registo
não poderá o dito Eserivão das fianças da Corte levar
mais ás partes) que o que a Ordenação lhe dá por
cada registo) por ql~anto no Hospital se não ha de
pagar disso nenhum salario) conforme a um AIvará.
que lhe concedi a 2) de Agosto de 1609) por que
mandei ao dito Juiz das fianças) que pelas dit.as cer
tidões désse despacho ás partes) o qual em tudo se
'cumprirá) como nelle se contém. E nesta fórma pro
cederá daqui em diante no despacho) e desobrigação
d~s ditas fianças) e condemnaçóes dellas) e pelas
1IItas certidões condemnará) e absolverá as partes;
c: assi o fará ás 'que depois que forem citadas por parte
~o Hospital (de que lhe constará 'por certidões authen
ticas do dia, em que assi o forem) não acudirem a
~e livrar do perçlimento das ditas fianças dentro em
dous mezes)- dgpois que forem citadas; porque não
v.jn~o AO dito tempo) as haverá por condemnadas por
Si SO) sem se autuare,m autos. n~m fazerem processos.
nem se haverem de despachar as ditas condemnàções
na Relação com Adjuntos) nem se tirarem Sentenças J

Como atégora se fazia.
~ qu'e' assi mê praz) sem embargo de na Carta

do dito Juiz das fianças se dizer. que seja na dita
Relação) e de quaesquer minhas Ordenações) Provi-

LL. Extr. 'lom.l. Ff
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sões t OU Regimentos, qlde disponhão o~tra éousa em
conrrario do que agora por esta Lei ordeno, e de
que quero que se use; porque rudo o que encontrar
a ordem do que nella mando, hei por derogado, e
sem embargo da Ordenação, que manda que se não
entenda ser pOf mim d'erogada Lei, ou Orden~ção
alguma '. se da substancia. della se não fizer expressa
menção;. porque o hei por m~is suviç.o de Nos~o

Senhor e meu ,. e meno.. d.espesa e opprcssão de meus
Vassallos. E mando a rodos os Desembargadores ,.
Corregedores, Ouvidores, Juizes, Jus-tiças, e em

.espeCial- ao d·it'Ü· Juiz das fianças de minha Corte, e
Escrivão dellas t e a quaesquer ourros Officiaes e
pessoas t a que o· conhecimento disto pertencer, que
cumprão· >- guardem.. e fação inteiramente cumprir
e guardar esta Lei t CQmo nella se contém. E ao
Chanceller mór t que a faça publicar na- Chancellaria,
e envie logo Cutas com o traslado della impresso,
sob meu Sello e se~l s.inal t aos Corregedores e
Vuvidores das Comarcas» para que a façãn publicar.
nos Lugares dell-as. c a todos seja notaria; a qual se
registará no livro da Casa. do despacho do Desembargo
do Pa~o. e nos das Relações das Cas~g. da Supplica.
,ção e do Pbrro» e.m que se registão as minhas Leis
e Provisões, e esta propria se porá na. Torre do Tombo.
Dada na Cidaçle de Lisboa a 30- de_Setembro de 1613.
João da Costa a fez escrever. REI.

Liv. 3. dl\8 Leis da Torre à" Tombo, fuI. 6'••er,,,,. '
Ljy. 9. da SlJ'p~IiC8Çio Iol. 44! \ I
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---------...:..._-
Ord. Liv. 5. Tit. 80. á Rllbr.

'.Alvará, em que se declarou que os Ministros' e Olfi
tines da Justiça podião usar de espingardas, ainda que
náo tivessem dous mil cruzados; mas ná~ as c01iSe1/tiráô
a seus tríados) Oll apaniguados.

Eu EIRei faço saber aos que este meu Alvará vi
rem, que, por na Lei geral, que ora mandei passar
sobre a prohibição das espingardas de pedreneira J se
não declarar a fórma ) em que os meus Julgadores) e
mais Justiças podião ter e usar das ditas espingardas,
posto que não ti vessem dQUS mil cruzados de bens de
raiz. e para que as ditas Justiças sejão respeitadas) e
possão seguramente acudir ás obrigações e diligen
cias de seus cargos: Hei por bem, que todos os Cor
regedores, Provedores, Ouvidores e Juizes de Fóra,
possão ter em suas casas espinga.rdas de pedreneira) e
llsar delIas • sem embargo de não terem dous mil cru
tados de fazenda em bens de raiz na fórma da Lei.
E pela mesma ma eira os Officiaes, que servirem
ante eIles, e que tem obrigação por razão de seus Of
ficios a lhes acudir para as diligencias de Justiça, que
'Se offerecere!ll, poderáõ ter espingardas 'de pedreneira
-em suas casas; porém não poderáõ lIsar dellas. senão
quando 'com elIas acompanharem os ditos J olgadores
nas diligencias' de Justiça, ou por sua ordem forem a
eIlas: e os ditos Julgadores não consentiráõ por ne
nhum caso que seus criados e apaniguados tragão')
ner:n usem das ditas espingardas fóra de sua compa
nhla; porque, 'S.endo achados, ou denunciando-se
delles por qualquer do Povo, -serão condemnados nas
penas da Lei. E sendo dadas algumas sentenças na
Casa da Supplica,ção, ou da Relação do Porto em fa..

f'f 2
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vor de quaesquer Officiaes de Jusdça , contra o que
neste se declara. as hei por nullas e de nenhúm effei.
to, e dellas se não. usar.á :. e mando a todcrs as Justiças.
Officiaes e pessoas. a que o conhecimento deste
perteI)cer, que o cumprão e guardem, como nelle
s~. comélJ'l, sem emb-argo da dita Lei, que ora se
pa sou .§.obre a prohibição das ditéls espingilrdas de pe.
d.reneira ; e se fará no.vo Capitulo nos Regimentos,
por que se tomão residencias,. para os Syndkantcs
nellas perguntarem, se os ditos Julgadores consentírão
que· os seus cri·ados e· apaniguados usassem das' ditas
espingardas., não. ind.o em SllRS companhias, e lhp
dará. em. cdpa. E mando ao Doutor Damião de
Aguiar, do melL Cooselho, e ChancelIer mór destes
Reinos, que, depois. dest.e ser passado pela Chancel.
Jaria, e se publicar neIla, envi.e o tr.aslado d~lle t sob
meu. Sello e seu signal,_ ao& Julgador"es do Reino,
para que venha á notici.a de todos; e s.e trasladará no
livro do Registo da Mesa dos. me~s. Desembargadores
do. Paço, e nos das Casas qa Supplicação) e Relação
do Porto: e o proprio se lançará na. Torre do Tombo,
e·valerá como Ca'rta, sem embargo Ufl Ordenaçfio dQ
Liv. 2~ cril. 40.. em contrario. João Feio o fez em
Lisboa. a 6 d.e Novembro d,e I6I3~ DU,arte. Corrêad~

Sousa o fez escrever. REh
lJiv. 5: das f:.eis dª Tbrre do Tombo falo 4;. ~~r&.:..

Li". 9' da Sapplicaçâo 1'01. L'

Ord. Liv. $' Tit. 80. á Rubr.

A/vará, em qUt se permitlio. o uso das espingardãs.doS
moradores do Algarve para defesa dos Corsariós, arnda
que não' unhão a quantia de dous mil" cruzadQs~

161 3 Eu EIRei faço s~ber aos qne este me~ Alvará virem,
que Dom ManoeI de Lencastre, ineu muito amad~
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Sobrinho, Commendador mór da Ordém de San-Tia_
go, e Governador do Reino do Algarve) me enviou
dizer por sua car~a J que sendo aquelle Reino muito·
frequentado de Corsarios J a cujos rebates de continuo,
acudião todos os moradores delle com as armas J que'
tinhão J e se ajuntavão alguns em guaTda de suas fa.:.
zendas, pelos ditos Corsa rios. lhas destruirem J pelos:
quaes respeitos se não podia. guardar. no dito Reino,
a Lei, que ora mandei passar sobre a prohibição das;
espingardas de pedreneira; porque com ellas os mora.. ..-/
dores deJ.le açudião aos ditos rebates de- Corsarios , e:
guard;l,v~o S!.l'lS fazendai :'. E vendo neste caso o pa_
I~cer dos meus Desembargadores do Paçg: H<li por
bem, que todos os moradores do·dito Reúno do Algar.-
ve possão ter ém' suas casas espingardas de pedrenei:"
la J sem embargo d'e não terem a quantia de dous mil
.cruzados de bens de raiz.. ... confórme a Lei· da pro
hibiçao dellas; Gom dedara-ção, que elles não pode-
J::áõ usar das ditas espingardas, senão ao tempo d.e·

-acudirem a quaesquer rebates de eorsarios., ou que
es.tiverem em guarda de suas fazendas J. e. forem a ellas..
e tornarem por caminho direito ;- e em outrGS tempos.
e occasiões não poderáõ usar, nem trazer, as ditas.
eSp'i~ga'rqasJ sob as,penas.declaradas nà dita Lei, em.
que lncorreráõ. E mando a todas· as Justiças ,.0fficiaes
c: pessoas-,. a que o 'conhecimento deste pertencer· ~ que
ocumprão e guardem, e faç.ão inreiramente cumprir.
e: guardar J sem embargo da dim Lei; o qual valerá J;

(orno· Carta feita em meu nome, sem embargo da,
Ordenaçã.o do Liv. 2. '!'iJ. 40. em contrario; e se re_.
gjsrará nos livros das Camaras das Cidades. Villas e.
Lugares do dito Reino, e se apregoará neJles. para
que venha á noticia de todos. João Feio O· fez em
Lisboa a 7' de Novembro de 11>13. Duarte €orrêa.. de
Sousa o fez escrever. RE1~,

,Lh, 3. dás·1Jeis-dn·Torre do TQmbo róI. 5.
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---..:.---.------
Ord. Liv. I. Tit. I. §. 35;

Alvará» t'!/1$ que se determina .) que os Distribuidores lroe",
os feitos á Relação nas Cf:.erças » ff<...uintas e Sabbados de
(ada semana» para se .distribuirem na preSe11y4 do Cban~

ce/ler.

1'6 I3 Eu EIRei faço saber aos que este AIvará virem j

que vendo Eu o que apontárão os DesembargadoreJ
da Casa da Supplicação» e os da Mesa do Desembar~

go do Paço sobre e modo» que ha de haver na distri.
buição dos Feitos» que se despachão na dita Casa I

para que se faça com igualdade e inteireza devida,
sem outro respeito algum ma,is que o da Justiça; e
para que cessem os inconvenientes J que procedião da
ftirma , que atégora se guardou; e entendendo que o
'Chanceller daquella Relação» por auctoridade de seu
E:argo J e por ser menos occupado • póde cumprir be~
com esta obrigação: Hei por bem e mando. que daqUI
em diante nas Terças, ~intas e Sabbados de cada
semana. levem os Distribuidores á dita Relação OS

Fe~tos de minha Corôa e Fazenda, e todos os mais
pertencentes á dita Relação. diante do dito Chance!..
ler ((). E em sua presença. na fórma do Regimento
da. distribuição, se distri buão, e se não possa fazer
de nenhuma outra maneira : e isto mesmo me praz,
que se guarde na distribuição da Casa do Porto: ,e
que os feitos de auções novas, assi civeis, como cn·
mes, que se tratão fóra da Relação» se repartão na
audiencia ante os Corregedores e Juizes» estando 01
Distribuidores em lugar conveniente, donde o Corre
gedor) ou Juiz possão-ver, e ordenar o que fi~erem,

E mando ao Regedor da dita Casa da Supplica~ãoI

(!I). V:. Cm, de 4 de Juaho de .614.,
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t Governad'or da Relação do Porto, que 'f,1ção publt
(ar este Alvará nas ditas Casa~, para que a rodos seja,
nl)rorio o conreúJo nelle ; e registar nos livros della J.

onde se regisrão semelhantcG Provisões, e nas nlais
partes necessarias; dando orJem com que se cumpra..
e guarde inteiramente o que nelle se contem, o qual
será registado na dita Mesa do Paço; que quero que
valha, como Carr,l feita em meu nome, sem embargo,
da Ordenação do Liv~ 2. 1it. 40. em contrario. Fran
cisco FerreIra o fez em Lisboa, a 22 de Novembro de
16'3' Joã& Travaços da. Costa o fez escrever. REI~

li,. 3. das Leis ela Torre <10 Tombo foI. 11. -verso
1.1v. 9. da SupplicaÇão foi. J 2 ••

Ord. I;,iv•. 5~ Tit. 1.3" á Rubr.

Alvará, sobre 05 ."'.1inútro5 $teu/ares 5e11tttlUarem p-e!aJ'
JelztençQS do Santo Officio os relaxados pelo peccado di
sodo!1JÍa.

Eu EIR~i faço saoer- aos· que este Ah'ará' virem J 161....
que cu mandei ver as duvidas, que se movêrão entre
os Ministros do Santo Offieio da Inquisição desta,
€idade de Lisboa,. e os meus Desembargadores da .
Casa da Supplicaç.ão sobre a. fórma, em que se hão.
de remetter os relaxados no peccado nefando de so....
domía ás. minhas, Justiças L e. considerando quanto
convem ao serviço de Deos e meu, dar-se toda a boa
ordem necessaria para· se atalhar a tão-detestavel cri-
1Il~ Com rigorosos remedias, por se achar de poucas
'annos a esta parte, peja continuação dos estrangeiro8 ,
que. nos lugares maritlmos. destes Reinos rem cam..
mercio, seJem comprehendidas nelle tantas pessoas,
COmo Se tem visto. na ultimo Acto da Fé., qoe se
fez. nesta Cidade ... e pwas d€Vass~s, que tinirão os
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Ministros Seculares: Hei por bem e mando» que'as
minhas Justiças seculares procedão contra os relaxa~

dos no dito peccado nefando pelas sentenças dos di~

t(}S Ministros do Santo Omcio da Inquisição» que
se lhes enviarem com os ditos relaxados» sem ser ne.
cess~rio remetterem-Ihes os autos das culpas delles j

e isto, em quanto eu o houver por bem t e não mano
dar outra -cousa em contrario. E mando ao Regedor
da dita Casa da Supplicação» e a todos os meus
Desem bargad ores della ) e ás mais Just iças» a que per.
tencer» cumprão e guardem» e fação inteirll.mente
cumprir e guardar este AI vará t como nelle se con.
tem; o qual me praz t que valha» tenha força e vigor,
posto que o effeito delle haja de durar mais de um
anno t sem embargo da Ordenação do Liv. 2. rit.
+O. t que àiz: itue as cOllsas» cujo effeito bOI/ver de duo
rar mais de ran anno t passem por Cartas, e passalJdo por
AlvartÍs t não valhá(). Domingos Rodrigues o fez em
Lisboa a 18 de Janeiro de 1614. E eu João Trava~

ços da Costa o sobscrevi. REI.
Liv. 9. tia Supplicaçio foI. 2.

• t

Ord. Liv. I. Tit. 78• §':3'

Alvará) em que se determinou» que os q'abelliães '16~
puzessem nas escripturas clausula depositaria» sen~o a

_ requerimento das parles) e só l1a quantid'Jde rmblda,

1614 E~ EIRei f,1ÇO saber aos que este Alvará virem;
que - sendo eu intàrmado das duvidas e demanda~,
~ue de ordinario se movem sobre a clausula dep~'l~

taria» que os Tabelliães de Notas destes meus Remos
e Senhorios costumão pôr nas escrjptur~s de contratOS,
que fazem entre partes) de que as mais das ditas par,
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tt':s.1>nr'muitas vezes -se eximirem da'obrigação do
deposito. a que pelas ditas escrípturas ficão obrigadas.,
recorrem a mim. pedindo-me dispense (::cm elles. para
que sem,embargo.da dita clausula possão ém Juizo ,ser
ouvidos sem depositarem as quantias. a ·que·se obrigá..
rão) e proclIrâo annu-llar as taes claúsulas. -E querendo
eu prover nisso. por se atalharem a:> ditas duvidas e
demandas; CGm parecer dos do meu Conselho. a que
-mandei ver e tratar a materia: Hei gor bem. e man
do, que daqui em diante nenhum dos ditos Tabelliães
de: Notas possa PQr a dita -clausula deposit<tria nas
escriptuFas de.conrraro ,que-ger-almente fize.rem', milis
que naqueJlas, em que as panes. que se obri~arem ·a'o
deposiro. lho requererem. e forem ambas n~ssQ éoncor-'
des em presença das testemunhas. que assistirel11 aos
taes contratos; -e as.dausulas de deposit-o. que ass~ pu
l1.erem de consenrrmento das panes. se poderáõ pôr sé.
mente nos contratos. em_que.a p~rte. que se obrigar.
·tiver recebido algum.dinheiro, ou cousa equivaleme a
~Ile e não excederá a quantia do qLIe.a.ssi tfver'Tece
bido j e sendo em maior quantia. não valer'á. nem terá
effeico: e da mesma maneira poderáõ pôr a dita clatl
-suja depositaria nas escripturas dos arrendamentos a
aprazimento das panes, que lhas mandarem .fãzer ; e os
Tabelliaes, que a dita clausula.puíl.erem mais que nas
cousas acima ditas. de mais de serem de nenhum
-effeito., "pagaráõ ás par.tes todas as·custas." perdas e
damnos.• que por isso receberem (I) ;. e incorreráõ 'em
pena de perdimento de seus Offiçios. E para que venha
á noticia de todos. mando ao meu Chanceller mór
faça publicar este meu Alvará na Chancellaria; e sob
lneu Sello e seu sigoal, envie,o traslado deIle aos Cor_
regedores e Ouvidores dos. Mesr,rados, para que o
façuo publicar, e r.t!gistar nas Camaras das Cidades e
Villas de suas Comarcas; ·e aos ·Provedores para a

,,,,'(1) v. Decret. lla II de Marco (le .1695, e Assent, de 1-\ de Abtil
.ue 1695. .• ,

LL. Ex/r. '1'0111. J. G~
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fazerem publicar e registar nos Lugares, aonde os ditos
('orregedores e Ouvidores dos Mestrados não entrão
por Corrcição.;. e ao Presid~nte da Mesa do despacho
dos_meus Desembargadores do Paço, Regedor da CasíI,
da Supplicação e Governador da Casa do. Forto. o fa~

ção registar nos. liv.ros, em que semelhantes AlvarlÚ
se costumão registar na dita· Mesa. e Casas; e a todoi.
os Desembargadores, Corregedores, Provedores. lui~

zes,. Justiças., Officiaes e pessoas destes meus Reinos
e Senhorios. o cu mprão e guard'fi , e fação inreira~

. rpente cumpri r· e guardar, como neJle se contém i O,

qual hei por bem que valha._ tenha força e vigor •.
PO$to que o effeito delle· haja de durar mais de um
anno, sem e.mbargo da Or.denação do Liv. 2. 'Iii. 40"
qU,e diz: I?<..ue as cOllsas , cujo effiiio hOl/ver de durar mais
de um a111l0, passem por Carias, t passa"do por' Alvorás I

11$0 valháo. Domingos Rodrigues o fez em Lisboa a 18"
de Jalleiro de 16 14, Duarte Corrêa. d~. Sli>usa o fe~,

escrever. REI-;
Li... 5. das Leis da Torre do TOlllbo 101. 9' vers..
1-iT. 9', ela Supplica~o foI. ~3.

---------.---..
Ord. l.iv. 2. Tit. 28. §. 2.

'.dlvará, em que se declarou t qUI se l1áo deve 'Terrtl do)'
Ofjici(;s, qu~ a Camuya 'ZJend~.. e que os Provedom·

. são Juize-J compeímles para. conheuYtm daJas. áufJidaJ\-

1614_ Eu ElRei faço saber aos que·cste Alvará vircmt
que os Officiaes- da Camara da Cidade· de Elvas r:te
enviárão dizer por sua petição, que, sendo.lhe~ feita
mercê de licença para poderem vender os Offk.IOS de
Escrivão da Camara e.: Almotaceria da dita GJdadc,
que erão da nomeação.e.aEl?cesencação della, para.do
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:pr6cedido delIes satisfázerem ao lançamento e WtU,
que foi lançada á dita Cid,ade para o serviço, que este
Reino me -fez para a mlJ1ha vinda a elle; e que tendo
vendido ps clitos Officios ás pessoas» que mais lançá.
Tão ndles .. e passadas' Cartas de arrematação» na fórm,
de minha Provisão,' que sobre isso" mauciei -P-31Siar à
Manoel Moretlo·.de ChaN"es» ,Contratad.or das TerçílS •
requereo nesta Cidade ao "fhesoul'eiro ôas ditas Terças i

fizesse embargo na mãO' do comprador do ameio de
Escrivão da Almoracerra pela 'ferç<l: do dinhei(o» por
que se vendêrão ambos os ditos OftiCi0S, pgr- se J.l~o

dever como ,bem 'do .Corn:elho .. e que com effeito 'S~
,embargátã9- qmatfOcenros e tantos mil reis; e' me pe.
.dião mandasse ver este negocio» -e prover neHê, eoma
fosse meU! serviço. E rende o que sobre esta m:lteriol
-eonsultárão os meus Desembargadores do .I?itÇ6 t e coma
('xpressamente declata a Ordenação. que sómente se
pagará Terça dâs rendas: dos CG:mcel h.os ; e o dinheüro .. ·
.por que se ·vendêrão os ditcts OfAcios • nio ~ra reaída dG
Concelho. nem por' tal deve ser havi,da t }i>9'r q~JatHO
<tadas os OfAcios sao meus. e não· se regalão [por benli
.d~ Concelho. posro qtre o-a a,ppres:entação ddles.tel1'ba
felto l!lercê a a~gumas Ca.maras.;. ·e assl estes- de Escci..
vão da Carna.ra e Almotaceria da Cidade de E1.vas .. fiz
.mercê de ltcença ,. para. st:; pfescata:.rem Rdles pessoa'5
em vj~as» e pUf isso poder;\Q levar os ditos Officia~

da Camara o d~oheiro-. que por elles. se lhes dessem '9

para delles se ~a;lerem J e ajucf'arern 'no qtJe coube" á"
d.ira...Cidade IID dito J.a-lIlçamentCilj pela que o-dito Con:-..
tratador não tem jl:lstiça para requerer a Terça. do dico.
dinheiro; e quando sobre a ~a-teriJt da Terça elle qui
z~sse requerer a:fguma"cousa'9 o-havia defazer'pril)'feir()
dIante do Provedor da ·Comarca. que ·he JuiZ'compe..
tente» e deHe na Mesa dos mellS Desembargadores d()
Paço; porqúe ~onforme ,a Ordenação pertencem aos
Provedores das Comarcas quaesquer duvidas e causas.
''lue se moverem.) em quanto a Terça não'estiver sepa..

Gg 2
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.rada:) e entregue aos' Recebedores deIla" e dos ditos
Provedores perten"e o conhecimento das taes duvidas·e

. Gamas á Mesa. do Desembargo do Paço, como Tribu.
naI superior dos Provedores das Comarcas, e não a
outros Tribllnaes e Juizes: e quando a Terça estiver

· já -entregue e sep.arada, então pertence ao Conservador
do Contratador tomar conhecimento das du vidas-e cau.
sas, que o dito Contratador tiver e mover- ,_ e ao conhe..

· cimento de minha.Fll~endaa administração áos rendi.
ment0sdell~s. OQl10 tudo visto por mim, blú por bem,
que logo se. entregue na Camara desta Cidade de Lis.
boa', a quem v-inha dirigido o dito'dinheiro, todo o qm:
° dito Contratador tiver emba·rgado na mão da pessoa\
que comprou.o dito Offieio de Escrivão da Almotace.
ria, ou estiver deposi tado em qualquer outra pessoa,
sem a issd ser posta duvida alguma ;.e maRdo que cessa

· qnalquer demanda, que o.dito Gontratador tiyer mo.
vido sobre esta. materia, no estado, em que estiver ,.
e,que se não falle mais nclla; e a todos os meus Desem~

bargadores, .Corregedores, Pr-ovedores-, Justiças, Offi.
ciaes e pessoas, a-que Ü' conhecimento disto perten.
cer, que o.cumprão e' guardem, e far;ão ·inteiramente
cumpril: e guardar,. como nell€ se contém·; o qual se
r~gistará na Mesa dos meus Desembargadores·do Paço,
e.na Casa' dar SliIpplicação., João Feio· ó fez em Lisboa
a- 26 de Fevereiro de 16 r 4, Duarte Corrêa· de Sousa o
fez escrever. E mand0 ao Bouror 1.uiz de Araujo Bar
tos, Conegedor do Cive1 Q<\ Corte» execute e faça
executar o cont~udo neste A1.vará» como neHe se con...

..tim•. REI.' .,

l,iv. 3..das Leis da. Torre.,d~ •.Tombo. foI •. IQ~~
~~v•. 9- .da SDp~lica~ão foI. J~. ,
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Oru. Liv. I. Tit. 16. á' Rubr-•

.A/vará·, em que se de-termina' a jórma dq cobrança dOJ
Legados pios, que por náo cumpridos, no, tempo determi
tltldo pdos res/odor-es, se cOl1cedêrã(J á Misericordia de
LiJ~oü por Bulias, de- Paulo 111. e Clt-mmt.e,J7111

Eu E1Rei faço saoer aos 'que este Alvari-~irem, 1614"
que o Provedor e Irmãos da Misericordia, é Hos.
pital de todos oS,Santos desta Cidade de Lisboa me
enviárão dizer por sua petição, que por um Breve
e Bulia da Sé. Apostolka, e por Provi~ão dos Reis
passados deste Reino são concedidos-o ao dito Hospital
os enc;:argos pios ~ le- esmol-as das Missas e· Offici@s ,
que se {não <cumprem', depois dos d(!funtos s man
darem fazer-, e cumprir assf em -seus tc!stamentos ,.
como ,nas,instituições. das suas ,Gapellas .e Morgados,l
fie que'na Juizo das· CapelIas e Residuos •se toma'
c:onnecimemo, •e de qU\'~ resulta. muito' proveito( "e'
'esmolas ao diroJHospital -pa.ra rem-edi<5> <3e tantos··F'0bresr
e enfermos.., 'co'mQ'-nelle se curão'; -e.ha·agora· grande
falta dellas t pelos- 0fficiaes ,e Ministms' do dito JuizO"
das CapeUas e Residuos- não S6rem tão ,diligentes a

como convém·, em darem a r@l as' divas.'obriga~õ€s.t
que, se hão. de cu·mprir.' e as que'não. são cump.i-idas·~
aos ditos- Proved@r e Irmãos do Hospital,; e se o
fizerão com o cuidado.' que, convém, nem as almas'
dos defuntos· padecêrão tanto' detrimento. nem o'
Hospital tivera tanta perda nas esmolas, que dos ditos
le,gados ·nãe cumpridos poclião accrescel' para, o r-eme-
CIO dos ditos ,pobres e enfermos:j e me pedião lho'
mandasse.dar. de maneira que houvesse nisto a ex-e.. :
cução. :que 'Convinha. para qlle o Hospital não pel'-,

',desscl ~amQ J, como perdia J P.e1o descui~o dos dito
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Officiaea da; Capcllas... c: Resíduos; e antes de lhes
dar despacho. mandei que o Doutor Gaspar Pegado
servindo nes,ta Cidade de Provedor 'dos Resíduos» m;
informasse do meio mais conveniente J que nisto podia
ha.ver; e 'vist~"'a infor.:rnaç~o, que por elle me foi dada,
e a· ins.tanciíJ. qu.e. o dito Provedor e Irmãos me
fi.ze.rão'para os provei' da ordém " que para ísto era
necessé\ria, e a Consut~a J qll~ disso me fizerâo os
meus Desembargadores do Paço, com seu parecer:
Hei por. bem, e mando ao Prov.edor das Capellas
d~ta' qdade J que t)ra be» e ao diarne for, que em
dous livros J que para iss_o Ibe fará. entregar '0 Prol'edol
do-Hospital, de [antas folhas. e grandura um. como
Qutro J que serão nu,merad9s e assign;ados pejo das
Ca~llas , e com assent(!) no fim de quantas folhas ti.
verem, obrigue aos escrivães do dito] uizo a que no
~empo, que lhes li.mita.r, e COIl) ordel11 sua escrevâo,
e ponhão em lembr.ança. ·nos djto.s livros, em timlos
qpartados e iguaes; e com ma(gens largas» sem
escreverem mais em uma lauda J que em outra. todos
.QS Testamentos. ~ instituições de Morgados e Capelo
las, que tiverem em seus Cartatios- J ,cOm encargos
pios d~ Missas e ~molas, e quaesquer ,outras obras
pias., que em cada um anno 's.e mandão clJ1mprír» e
00. que não constaI:, que estejão cumpridas J' postO
que os defuntoo as náo mandem cumprir dentro do
Qlto anno; .e á 'margem de- cad.a -addição e titulo se
·tará ·declaração, assigl}ada pelo. dito Provedor» do
.tempo, annos e: .c::.ousa~ ..' que 'faltão para cumptir, e
dar conta. E depois. dos di.tQS ESGri.vites fláo, torem que
fazer. nem: que 'esc're'tcr Das ditos li\lroo mais. lel~.

branças dQ~ ditos Testamentos e Instituições» que esti
verem em sCUSJ Cartorioi, e·encargos nã.o cumpridos,
passaráÕ' no fim de todas as addições , que disso /12C.

rem nelles. cel1idões 'assignadas de COlllO não tem. e~
s.eus Carl!oríos m'ais algum testamento t ~em in~l[Ul.

çio C obliga.~óes. de leg~do5. de que 005 dif~ lIvrOj
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hajao de fazer de~lnração alguma, até o re.Õ'.Ipo"', .em
q.ue passarem: as ditas certidões j ptlrql e depois disso
irão fazendo, e escrevendo nelles as que accresccrcntl
dos defuntos, que pelo tempo adiante fallecen:m. E
como os ditos dous livros rorem de todo flútUS oj. ficará.
e estará um delles sempre em poder do àito,Prodtlór
filas Capdlas , e o outro se entregará. ao diw· Provedor
do Hospital, par.a andar sempre na Mesa ddle, para.
pelo dito livro saber, e [Omar em lembrança ~ Mar..
domo das demandas do mesmo Hospitàl d que lia de
requerer dos encargos não cumprIdos diaht~ do dito
Provedor das Capellas., o que elle ".gnferirá com o li•.
vro I que tiver em seu poder t. que' o dito Mordomo,
das demandas lhe requererá pera lembran~ das addi.
ções I e folhas do' 6utre· IivrQ, que ha de Ci:star no
Hospitãl, de que as tirar~' a rol, dCi:claranda nelle ao
que folhas es~á a-addição dos em:argos. do defunto, em
que fallar, para·desta ma,n«il'a andarem os ditQs-nvros.
tão regulados e ordenados, que sef não pG>ssâO''' con.
fundir I nem emba·raçar as cousas ~ €le que. se tratar;,
nem o dito I Mordomo das dçmandas requeüa'-, nem
fa/!e em outras mais, que nas qLJe nos'ditos ditos livros
e.s[Jverem em lembrança, e que já .dantes qUé elJea
lie ordenas8~m e fizessem conião, de· que tambem
se f.1rá declaração, e titulo apanado nos mesmos li
vros; e antes que di:llas se trate e corr.ão, se.rão to.'
das particularmente e-xaminadas e vistas por ~re.!l
Desembargadores, e Irl1láos· da MisericO'.àia j que Q'

dito Ptovedor e Irmãos pa'ra íSllO escolhrr.em, para
com seu parecer. se pod'erem fazer as ditas demandas'D
e em outra maneira se Ilão accusaráô I' nem demanect"...
tá.õ j porque por evitar despesas, q'oe- 0 Hospital faz
e!m demandas I' que tra.z com os Aclminisfradores D<

Tmé\lmemei:tos e Herdeiros. dos defuntos I sobre os
~ncargos nãõ compridos·, de que m'uFtas veie~ se dão
Sentenças CODfa;a: elle I e pda mu.ita ve~aç~O', que rnssc
Je·dá.ás Eanes •. a que. sema consi'deLa~a~ d~idá ti 6C



::q:o

~~mandão ~Iegàdos. não éumpridas., a que' ellas não
ísão1obrigildas, o hei assi por be!TI: e assi mando ao
lProv..edor dos Res·idu0s desta Cidade, que os testa.
:tameatos de encargos pios., que se hão de cumprir
~denfro. de um 'anno, que ao.tcmp0, que toma conla
'delles, p@r não estarem.cumpridos remet.te ;ao Juizo
'<las. Capellas., 0rd.ene, que se não entr~guem a ne.
,nhum Escrivão danas, mas ao dito P-rovedor das CQ.
.peUas; o qual terá outro li vro em seu pGder , em que
:porá etl] lembrança os ditos testa!TIentos, ·e igual.
mente os distribuirá aos Escii\(âes das.Capellas., a que
.logo lhe~ fará car-regar as que de nevo, e dahi em
-diante ,vierem J assi .nQ seu primeiro livro, como no
·do Hospital, que .para isso lhe levará o dito Mordo.
,mo das demandas. E por. que a cxperiencia, tem
.mostrado J que os Priores, Reitores, Vjgarios, Cu.
ras " Priostes e Sacristães cios Most(tiíos ,e Jgrejas "
ondê os defuntos se mandão enter.rar, ou cu.mprir
as obrigações das Missas" Offieios ·e Legados pios,
que dei xão, se hão muito remissamente, e CO[\1 grano
de descuido no passar das certidões, de como são
'cumpridos os ditos -LegadGs, pdos AdmiI~istradore.s

das eap'ellas e Testamenteiros .se G'OnCertilrem com
.elles para lhes pa$sarem certidões de como tem cum·
-prido os Offieios e Missas, que são obrigados a
-mandar dizer cada anno pelos testamentos, e admi•
.ni-straçã.es das ,Ca pelJas. sem· serem todas ditas, nem
csliarem cumpridas.; no que as almas cios defuntos
,padecem grande detrim~Flto., e €I HDsp>ital fica mui.
io defraudado, por s.e não commutarem as esmolas
rlas ditas Missas e Offieios nas obras pias. que nelle se
fa·zem J conforme a sua Bulia e Provisão; e pelos Pr.o•
.vedares das Capel1as e Residuos aceei,tarem e admlt·
tirem' as ditas certIdões contra a fórma de outra Pro·
'\7is~o, que he passada da ordem e fórma, em que.ella_s
Ih~o .. c;! e s~r passadas eacoeitada$; e depois de.o ~os.

R1t~l .hav.er Senten.ça ~em ~~}l fa v.or ~ontra os dItO;
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Testamenterros ·e Admí·riistradores, fic-âo elles abso
'lutos pelas ditas cer.tidões.) e o Hospital perdendo o
que tem .gastado nas demandas. Pa.ra que isro não
possa mais acontecer.) hei por .bem > e mando aos di
tos Frovedores ,das Capellas.e Resíduos.) que em ne
nhuma mane~ra .ac-eeitem) nem admiuão .nenhumas
certidões., .que os Testamentei.ros ·e Administrado
res lhes appresenrarem., dos Legados) Missas e·Officioi
cumpridos .. sem ser.em passadas cada aJ;\\1O ·nas Igre
jas pelos, Cle6gos J ·e jt::radas pelo Prior> Reiwr > Ott
Vigario) .e Priostes dellas ; e ·n0S Mosteiros pelos Sa
cristaens e Prelados J .e dous Diffinid0cl=es > <>u Conse_
lheiros delles .. e que ,os Assen~os ) que fizerem nos
livro~ das S'iacristias> sejão das obrigações) Mis-sas c
Offieios> -que se cumprirem cada anno. ou ao menOi
de seis mezes atraz passados: e sendQ fe.ites de mais
annos e tempo. não sejão valiosos. nem por eIles se
leve .em conta mais> que um anno j .e os ditos Cleri
~os e ReligiQsos., serão .obrigados a mostrar os ditos
lmos das lembranças dos Offieios ·e Missas dos de
f-untos) que forem .ditas" quando por parte do Hospi
tal lhes for.em pedidos j e nãQ os querencl0 mostrar"
Hão sejão levadas .em cOAta as cerridõés., que passa~

rem> em que ·se remetterem a.elles·j ·e os ditos Admi..
~istradores .e T.estameme,i·J:Qs J depois de serem reque
r·ldos para .dar conta dos testamentos,> serã6> obrigados
aappresentJlr dentro em:um mez primeiro seguinte em
Juizo .as certidões I que na fónJ:la acima dita lhes pas
sarem os ditos Clerigos e Religiosos" de como tem
cumprido .com os Legados :e.obr~gaç'ões dos·defuntos.
s?b pena de> passado o dito mez> se não poderem
a.Judar dellas j porq.ue por serviço de Nosso Senhor.. e
bem das almas dos defuntos I e do ·intento., ccrn que
o San!o Padre concedeo a dita Bulia ao Hospital, ·e
para que com mais satisfação, e sem tanta despesa
delle .. e confomle a ella se arrecadem as esmolas dos
Legados não cumpridos para a cura dos enfermoi e

LL. Extr. 'íom• .r. Hh .



pobres·).. q.ue tr~ dito Hospital são remediados o cura.
dos de suas enf~rm[dadeg.) e eu Eras· obras pias j nei por
Bem tlldb o q.lJe' neste Alvari. se contém. R para que
os Testamenteiros dos defuntos) e Administradores-das
Capellas·.) e· outras pessoas não possão aHegar. ignoran.
cia dg que por elle são oprigados a cumprir) mando
a.o Chanceller m'Ór. <ilue o fcllça publicai" na·Chancclla..
r4a ) e ao' dito· Provedor e Ir.mãos· da M·iser.ieordia).
q~I"t~.fação logo imprimir os-traslados" que dellc f6rem
necessario~) para-os·darem nas Igreja-8 das Fr.eguezias
e M~s{eims··destá Cida-de e seu termo, ~ por elles en.
tetlderem ós di,lOS Primes" Rt'tt()res,. \I igarios) Pi,josles,
Sacristã<ts- e ReligjosoS') cn.mo hâode passall~ as:certi.
d6es aos 'I'estamentei·r-os·e A-dminisHadores. do q.ue t~m

cumprido. e de que ['t:qJp,O ..para lhes' podereJ;n ser le.·
vados em conta.. E mando. a todos os Desemba(gado.
res .. COrtlegeoores) Prmved0res. e mais· Ju~ti)as, 0fticiaes
e. pessoas- " a 6Ju~ o <wnhecimento Q'isto perneneer. e.
em partictrla,r aos ditos Provede-re das- Caprllas e Re..
siduos) que cu.mprão e guardem,.e faç:io inteiramente
cumprir e guardar este A'lvará na fórma e manej.
ra, que nelle hc declaraGie; o qual- se regi-stará· no liwo
da Casa dn despacho d(,)5 mews Desembargadores da
l3aç@, e no da Cas da Supplicação, e nQS doS-J4ÍZl!lS
das Capellacs' e Res4duos desta- Cidade ,_ e \10 do dito

-Mo pital.;. e hei por bem-que valha, tenha força e vi.
gor ,_ como se. fbsse Carta feita em -mell nome, e por
mim assignada", sem embar.go da·Ord nação r' que o
contrario d.isP0e.rn Míguel de Azevedb o'fez em Lis
boa a 1"5 de Màrço'de 16.1+ João da. Costa. o fez
~scr.ever. REI.

l.iv. 9:•.da 6upplicaçlio. fOJ.120..
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'Afvará J em que se lüterminou J que o (]offdem"aáo em
erros de seu Officio não yoderia pedilo para seu Filho,

. QU Filhlh

Eu EIRei f.'1ÇO saber .aos que este A'lvará virem J r6rf
que considerando .eu os g'randes incOnVeOlCl1teS J que

. 'resultão contra a 'boa.administração da justiça J e em ,
damno do bem .commum , e do bom gove.rno destes
meus Reinos.. de n.ão se fazerem todas as demonstra...
,~õesde,vidas contra os que nos Officios della delinquem:
e respeitando quam indignos são de dem~ncia os taes
.Ministros j le desejando outrosi J ,que cessem os escan
làalos dos que ,mal pro.cederem ~ caIU o terror·da cxe_
.clilçáo .e pu)cedimeDt@ J .que :p.ara e:xemplo da mesma.
justiça se tiver co·m .elles:; entendendo J que nunca se-
'<Tão dignos ,de .recebt'rem de mim ·merGê nos cargos"
·em q.lIe a desme1"ece-rern; me praz" e hei por bem, que
de nenhum Official de ]us.tiça , que daqui em diante.,
por Senten~a de maior alçada, for condemnaclo por
erros de seu,Omeio em aJguma peQa" ainda q.ue de-
pois por algum modo o torne a servi.r , se admitta em
nenhuma maneira petição. -em que peça o dito -affi-
cio por sua morte para Filho seu • .ou .para casament0
de Filha J ou pa:ra o poder nomear em nenhuma outra
pe.ssoa: e para que isto venha .á not4cia de todos~

mando q.ue este se publique na ,Chancel!aria, e se
registe nos li·vros de-lla J e em todos tOS das Correiçãel>
das Comarcas nestes meus R-einos .• -e aonde 1'Ila.is per...
tencer; e que o meu Chanceller mór passe traslados
delie pa:ra ~oclas em meu ~ome e sob se\!) s·ignal , na
fórma costumada. E para dfeir{) de tllGO va'leni-eomo
Carta J por mim assignada e. passada por minha Chan-

Hh 2



cdlaria', posto q\i~ seu effeito haja de áurar'mafs d'e
um anrl , sem embargo das- ürde.nnçõ{'s ,que o con.
trario dispoem. Pedro Varel1a· o feZ"" em Lisboa a J8.
de OU~l1bro de r614>. Christovão Soares. o fez escre.
v.er. REI•.

Ord. Liv., 4.' T,'it,. 70, ao princ•.

Afvará', em qtle'se'áetermiltn se ,:ió possáo com/i/uir ju:.
ros • ou amos II re/·ro por. /JJotos de vil1/e o mi/bar ;. (
o de uma vidá a ra7.áf) de dez· o-milhar·; ~ {JS de dllOf
'l:Jidas. a d{Jze o miLhar,.,

iJI6'1.f. Eu ElRei f,1ÇO sab:r aus que este meu Alvará' vi
rem, que, por: estar tão cahido o trato, comrnercio l

e cobrança de minhas' rendas do Reino' de Portugal.
sendo a... principal causa disco os muiros- inceresses- e
redit03. qU€ os·que se achão com dinhêiro conse·
guem', e tem por meio'de cambias·, e compras de ju
ros e censos·. a· que se applicão por grangearia se·
gura e d-e mais va·lor;. para o remedio do qual se me
ronsulwQ por pessoas de Letras e consciencia com
a attc:nção, que negocj~ tão' importante requerI qu~

!Conviria -que não se pudesse impôr. nem fundar daqUI
~ dianre nenhuns juros, nem censos· a' rerro , a rnen~g

de vinte mH reis o milhar. e de uma viclll a' dez mIl
() milhar.• e a dQ~e 'por duas vidl\~: e tendo conside
ração á justificação d~sta materia , e ao beneficio pu.
blico do dito R~ino: Hei por be'm e man_do I q~e

daqui cm diante não se possa impôr-, nem constl·
tuir, nem fundar novos· ju ws. nem censos a rerro I

a menos· preço de vinle mil o'milhar; e os de uma
v.ida a 'razão de dez mil o milhar; e os de duas,vidas
a doze. miL o milhar ;.e que os· contratos de juros c
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'c~nsos, que em outra maneira se fizerem I sejiío em
si nenhuns ,.C de IlCnhUnl valor e effeito, e não se
possa por virtude cltlles pldlr, nem cobrar cm Juizo)

. nem fÓla delle, mais que á dita razão e respeito; e
'que nenhum Escrivão., ne.m ('flicial e MlIlistro algum

pos.a dar fé, nem faça escriptllr!l, nem conttaro a me-
nos do dito prcyo I sob pena d pri \'açao de s u "Ofl1
cio. E para que isto venha á notlcia· de todos, e ne
nhum possa perrender ignorancia I hei por bem. que
este Alvará se pubtique em miliha,Chancellaria , e naS

.mais partes. que necessario for. em q e.e r('<riscará.
e se porá depois em guarda na< 'T fie do Tombo; e
que se cumpra mui. inreirarrente. como ndlc se cap
tem., posto que eu t:ffeito haja de durar 1 ais' de um
anna, sem embargo das' 01 denações em contrarie.
Franoisco Barbosa o-fn. em Madrid a )3 de Dezfm
bro de 1614' O Secrerario Francisco de Almeida· de:
Vasconcellos o fez "'screver. REIr.'-* -

Liv. 3. das Leis da Torre do Tombo foI: 14~'

Ord. L·iv. I. Tü~ 62. §. +2.

Alvará. em qli'e se dfÚr1lííl1ou,: quê haVfndo' Hospililes
OIJnexos ás Nlirericordias. dfvf'm os Provrdores o.mni
lIilY se cumprem as ·Jn.(lilllifofS I e saber' corno Je pro:'
ude na· adminislração 'e· rendaó dellas. .

Eu ElRei faço saber :lOS que' este meu Al":,ará· vi- 16 r5
rem., que eu sou inttlrmado de algu/Fr'as desoldens. que
ha na adminiscração das faz l1'd:Js, c rCf1dirr.f!1ICS à~ll<ls
dos Hospitaes, q'tle p.or·Provisõ s minhas. e dos R6s
~eus Allte<:essore~. estãí.) anne>:os ás Ca~3s da Mise;.
r~cardias deste Re1l1o. nao ~c currrrinco as 11 stJtui-
Çoes dcs ditos Hosl'il<l s) nlm t~ k-gados I que as
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pessoas. que os insticuírão. deixárão por suas almas: e
querendo eu ora prover de maneira. que se cumprão
as Ins.tituições dos ditos Hospitaes • e as rendas a elles
applicadas se dispendão com boa ordem, e como con.
vem ao serviço de Deos e meu: Hei por bem e mano
do. que quando daqui em diante os Provedores das
Comarcas' fore.rn por Correição aos lugares dellas I

ha vendo nelles alguns Hospitaes annexos ás Casas das
Misericordias. se informem com todo o resguardo e
segredo, de como se procede na· administração das
fazendas e rendas delles; e saberá. se cumprem em
tudo as Instituições e legados, a que as rendas delle•
.estejão applicadas.; e se ha disso algum escandalo: e
do que aeharem. me es.creveráõ particularmente) en
viando suas ~.artas á Mesa dos meus Desembargado.
ires do. Paçq •.pàra nella ·se v,ereoo" e se me dar conta
.do em que parecer que convem. que eu mande pro.
,ver. E fil.ando ao Doutor Oarniáa de Aguiar) do ltlOU

',Cons~lho , e ChancelJer mór destes Reinos) que envie
;a cad;l .\Jm dos Provedores das Comarcas dolles o
(traslado deste AI vará) sob meu SeBo e seu signal )
,para q~e .v,enlia )Í. noticia de todos.J e o cumprão e
~gu;lrdem, .como neHe se conte~l.J que valerá como
,Carta. posto que' o effeito dêUe haja de durar mais
.~e um anno .• sem embArgg da Ordenação em eon
,traria. João Feio o·fez el11 Lisboa a 13 de Janeiro de
~615. Duarte Corrêa de Sousa o fez escrever. REI.

lwiv,. ~. riu :Loi~. !l.1I :r~n dJi 'I;QIT,I!t.o 101.. 15. -verp.
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Alvará J em Ijlte se dt!/tY1lJiffoll., fj1ft oi Pescadora J 'iUt

jOJJetlJ vender pescado /óra do Rthro J pagariáo os direi.
tos delle.

Eu EIRei fa-ço sa'ber a'és' que tste r11eu Alvará 1615 .
virem J que eu fui informado J que os ~ctscad(Hé'S deste
Reino leva\'âo a vender fóra do dito lZdno os peSGá-
dos J que pesea\lão nE>S mares e Conquistas d'elle J stm
}\lagar os direitos devidos á minha Pa.7.enda de enfradà
e sahída, canJa são obl'~gados por RegimemQs e Foraes;"
e querendo- eu prever nisto:· Mei por L)cm J" e mal'l~
:IOS llrovedores das· Comãrcas·,.e Jl!l·izes das ~~fl3\Fldegas

dos'Portos de ma'r deste Reino,. e mais Jusúças ~eUe J

obrigutm e constranjão aos ditos Pescadores J tO~i1S às-
vezes que forem pescar aos- ditos O'H\,r@S e Conql1<lstas'J'
ou vierem tomar sa'~ para a-s oita& pe-sca·riàS'J a· guê·
presenrem certidão authenljcá d'e {on~o t:roéxerão á-1

vender os geseados'J ql.:le a5si p<!scárãd no~ ditos mares'
eConquistás, aos Portos e Lwgares do mesn~C? :Re'ind, ,
e nelles pagárão os difeitos devidos á mi1yhjl Fazenda';
e aos que não appresenta-rem a tal certidão, e levar~m a
vender os ditos pescados fóra do-Reino', 0'8 obriguem
a pagar todos os direitos delles', como se hO\.lverão en-
trado nos' Portos e Lugares do dito Reina, c vendido
nelles os ditos Jrescados J' na f&uDa e maneira declarada
n~s Mandados, qu'e para este mesmo effeito se passá-
ra? .pe'lo Conselho de minha Fazenda I por assi ser em
utilidade della » e do bem <:ommum , que' fo'i o fun
dan1ento» que o dito Conselho tn'c parti passar os di.
tos mandados. Pelo que hei por bem J ql:C' este se cum-
pra e guarde inteiramente, cerno nellc se contém: e
OtJfrosi mando a'eS Juizes' das Alfanckgnf- dos· dit<Js



Portos J _qu~ além da obrigação, que hâo de ter, de
fazer pagar os direitos dos ditos pescados) tirem Com
muita diligencia e cuidado em cada um anno devassa
dos Pescadores e pessoas, que não cumprirem o que
por este mando j e acabada de tirar a dita devassa, a
~rviaráõ logo ao Conselbo de minha Fazenda, para
nelIe se ordenar, como se deve proceder comra os
culpados) e arrecadar tudo o que for devido á dica
minha Fazenda, assi como pelo dito Conselho se
tem ordenado peIos ditos Mandados; e os Juizes
·das di~as Alfrmdegas, e mais Officiaes ·e Ministros I

que na arrecadação dos dit0s direitos forem remissOi
e negligentes. se haveríÍ por seus bens e fazenda to
,da a perda e damno. que COhstar que a minha re•
.cebeo por sua culpa e n·egligencia. E para que a til
.dos seja notaria o que neste se contem. se registará
;nos -Liv.ros das Alfandegas ·dos Portos de mar desce
~eino • aonde se costumão registar s,em.elhantes Alva.
ris; ,e ,se cUjPprirá inteiramente. como nellc he de.
"c~ rad0. e valerá como Carta) e não passará pela
'~h IJceUaria) sem embargo da -Ordenação em Gon.
~rario. ·Luiz de Lemos o fez em Lisboa a 30 de
Janeiro .de 1·6'15. k\inda que ~cima se diga. que não
passa.rá este pe-Ia Chancel\aria·: Hei por·bem , que pas.
~e por eIla. Sebastião PerestreIlo o fez escreve(. REI·

Liv. ~. d;t5 'L~i5 da Torre do TO!llbo foI. I~.

:---~-_ ...,.........-'----------
.Ord. Li.v. 2. Tit. 26. "§. 14.

Al'J)ar:!J.J sobre' a mesma maleria J ti respeito dos P(SCtl•
.dores d.t Ptnirhe.•

:1 61 5 Eu ElRei faço .s:l'ber aos que est'e Alvará virem,
.q\le -stJ yi u.ma COI;lsutca do C,onsel.ho d~ IDil)h;1 fazend~
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.Sobre um Mandado e Ordem geral, que pelo dito
CORselho se passou para os Pescadores da Villa de
Peniche pagarem dizí~a á minha Fazenda dos pesca.
dos I que levão a venú~r fóra deste. Reino, que o
Conde de Atouguia diz lhe pertence por .suas doações
com a dizima nova delles, e as mais diligencias. que
na materia se fizerão; e por ellas constou, que não
pertencem ao dito Conde os taes direitos '. ne~ os póde
levar pelas ditas doações, e Foral da dita Vl1la ; por
quanto os direitos dos' ditos pescados, que se,vão ven-
der fóra do Reino, conforme a direito e Justiça, são
devidos á minha Fazenda; l1em outrosi. podiª fazer a
composição e.conceno ,_quf;-f€z--fGfi os Pescadores da
VilIa de Pen.iche, que lhe pagassem dez mil reis de
cada Caravella, que levasse a vender os pescados, que
se pescassem nos mares e Conquistas deste Reino. ao
de Castella) e a outras partes; e que os que fossem ao
Brasil lhe trouxessem os -ditos dez mi] reis empregados
em Assucar: pelã que não houve por bem de assignar
um Alvará de Confiflnação do dito conceno " que o
Conde fez COJT\ os ditos Pescadores de Peniche, que
se passou pela Mesa do Desembugo do Paço sobre esta
~areria, ácerca da qual mangei fazer âlgumas diligen- (
clas; e vistas com as mais, que se fizerão y como dito .
he, houve por bem mandar passar Provisão, na con.
formidade de uns Mandados, que se fizerão 'pelo Con
.selhp de minha Fazenda para as Alfandegas do Reino j

aqual mando se .cumpr,a e guarde inteiramente na dita
Villa de Peniche, assi corno se' deve cumprir e guardar
nos mais Lugares dos Pórtos de mar deste Reino. sem
embargo de quaesquer sentenças) que o dito Conde de
~touguia,diga ter em ~eu favor) e de que se pertenda
aJudar, por serem cont~a o Foral antig?, e alcançadas

. sem ser ouvido o meu Procurador. E outrosil hei por
-bem) c mando, q\je se não use do Foral accrescen_
tado, q~e se fez peIa Mesa do Desembargo do Paço,
e que §omente se use do For~l.antigo) que tinha .a

LL. Ex/r. ~om. 1. li



Vi lia de Aitoli1gU5.a) "nt-eS ~lIe Peniche fdsse Vma. B
este Advar.4·se :fegisurá nos Livros de minha Fazenda
oe nos da Alfalildega da dúa ViUa. de Pemiche t para en:
todo o .cem.po se ~r e saber .. como o hollve aiSi por
me-\!! serviço. e S'e guardar daq i etOOl ,diante a fôrma
de-\:l-e na arrecad~ção dos dillet.t<i>s devidoi .á minha Fa.
zenda. >; O: quCll va-lerá. como Carta. 'Sem emhargo da.
OrdeAação. em contrario.; c do. contellÍldo neUe se porá.
veFba 'no foral accrese-entado. aonde quer .que estiver

--- tegisra.do ... para se não lnaver de ·cumprir. :nem 'usar
delje. Luis de Lemos o fez em Lisboa -a 30 de Jane~ro

de L6 í 5~ ~}~ºast'Íão Perestrellb o kz. "Cscrewer. REL.

til:. 3', das t:.eis da. Tor.rl do To~bo rol~ lS~

-0rd• L:iv•. ). 'lfit-. li,. '§.• ~'.,

Aiv@á-. -em'F se de.cLarou o d~ 2. 'tie Ma~ tk 1~3t-

1615' Eu EIRei faço saiOer at')S que' ;S'te ~u A1vam.
. virem. que eu mande.. passa\' uma 'L.ei no l'\1fZ de

M"iI1'ço do-anno de 16 (Jlt 'Por que pTo'tübi .que Inenbum
M1ejpinh'O.• iA~caide •. €'Scriv·ães e 'QtftfGS Offi ia6S de
JUS[1~a -dt:st'e~á!1a pooesllmn ·t'l'a-z'er seus gados'i que
'nfio,ffusS'em de lavl1>ura·,>·nes 1JugilresJC_ Terrn0S ••onde
'ser'Viss~m, s·ous.Offic10s.> nem lql1e ·mltras pessoas oS

trouxessem ,por sua corna t. sebo as-.pelAaB ~cla:radas .~a

dita Lei. pelos grandes ·da<nAos t. ql'le com,.elles fafllao
1'\OS fTllcrificados e fazendas aqheias j. e Fl0,f re&peiro dos
'S'e1iS Om'ci<'Js não erão <e-ntO'lmados.; e qBe 'Pela mesma
tnaneira 'não pu~essem er'gados de cr.raçã'('»)q~'aesqu~r

pessoas) que servissC"rtl Gfficios de JuS't'iya>por sel"V('~·

- tias; nem os que 'Servissem de V-ereaêJa-l'"Cs o tempo,
-que assi ~ecvissem os ditos Q'fficios. E porque se ;r.cprc.
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lentárao pOr parte dos Povos muitos inconveniente••
que se seguião da dita Lei comprehencler as pessoas.
que servissem de Vereadores e Juizes Ordinarios J e a
grande molestia e perda. que recebião em suas fazen.
óas,de os obrigarem a se ti arem de seus gadús o anno.
que servissem 01- ditos Officios '/ sendo assi que erio
tleitos para elles, e além disto se escllsavao de os ser.
vir muitas pessoas J com o fundamento de di·zerem
que tinhão gados, e se nao podião tirar delles, nem
tinhão commodidade para os trazerem fóra dos Ter
mos: E vendo algumas informações, que mandei to
mar sobre esta materra por Julgadores do Reino, e o
parecer dos meus Desembargadores do Paço: Hei por
bem, que a dita Lei se entenda e execute sómente
em não poderem ter nenhuns gados de criação os
Escrivães do publico Judicial e das Notas, Juizes e
Escriv~es dos Orfãos, Mejrinhos, Alcaides, Escrivaes
das Camaras e da Almotllceria , e os qu,e servil'etl1 os
ditos Offieios por serventia de mais de u'm anno; e não
'co • rehenderá, nem se entenderá ,3" dita- Lei nall pes
soas j que servirem de Vereadores e Juizes Ordinarios ;
e nas que servirem quaesquer dos ditos Officios de
Justiça por um anno sómente : e em tudo o mais se
cumprirá e executará a dita Lei, corno neHa se con
tém. E para que as ditas pessoas, que servÍ'rem de
Vereadores e Juizes Ordinarios, e as que servirem
·JlOr serventia os ditos Offieios por um anno, tragão
atus gados sem damno das fazendas e fructificados ;
mando a quaesqu~r pessoas, 'que tiverem poder para
cneoimar, eneoimem os gados das taes pessoas., e aos
Almota<i:és, que os sentencêem nas penas das Posturas
e Acordos das Camuras, e além dellas nas de damni_
nhoa, na fôrma da Orde.nação. E assi mando aos Cor
regedores e Provedorel$.· das 'Comarc'as t que, quando
forem íl' eJlas (!lOI! CorrejçãQ , se informem particular
Itlen!e de camo PI<llCeo«m nisto as pessoas, que podem
~nCOltJ;lar J e. dOi. Almotaçés, no sentencear as cÇ>imas ;

li 2



e ach~.11d'O, alguns cul·pados·.' pl'Ocederáô -cont-t:a 'dle~

com todo o rioor. E 111ando a todos os meus Desem..
b'apgadore.s. C~rregedores. Juizes. ~ mais Justiças.
Officiaes e pessoas' , a que o conhecimento deste· per.
tencer, que o cumprão e .guardem, e fação; int~ira.

mente cumprir e guardar. como neIle se· contém; e
ao. Doutor Damião de Aguiar. do meu Con.selbo, e.

. Ch-anceller mól' destes Reinos, depois de ser passado
pela, Cham:ellaria • en.vÍe o traslado deIle. sob meu
SelIo e seu si na!-, a. rodos. os Corregedores e· Pro.vedo.
r-es., para o faze.rem publicar em suas COI;narcas; o
quaLm~ praz, que· valha.• tenha força e vigor, com~

se.fosse Carta feita em meu nome. sem embargo da·
Ordenação. do Liu, 2. 'fi/. 4°,- em· contrario. João FeiQ
o.fez em Lisboa a 1·2 de Maio d.e 1615. Duarte C01~

~a de Sousa o fez escrever•. REI.

Liv.3. d-:ls L'eis da Torre do Tbmbo- fol. 2~ ••

" Liv. 9' da,SopJllic.ação i'ol. 48•

-.--~-------.

Grd. Liv. 2, Tit. 59.' ao princ.•

./l/vará;, em que sei declc/:rou., que (l' Reltlçã-o não podia tOH~.

ceder. ao Governador oprivilegio de Deu1l1bJugador, 4
que só per/meia. ti. Sua Magestçlde._

16 r 5. Eu EI'Rei faço saber aos que est~· AlVará virem"
que eu fu-i informado. que·o ChaneelIer, e Desem·
ba·rgadores 'da RelaçãoJdo,Porto firzer.âo um Assento I

em que determinÚ'râo, que o G::onde'de Miranda, do
·meu Cons~lho· de Estado" que foi Gavernador .d~.
-quelIa Casa. pelo haver sido. devia gozar ao pnvI
legio de Desembargador na fórma, em· que deIle go..
zava', quando, actualmente set:via o dito cargo; e
posto que, mandando·eu. ver esta matet:ia, resolvi qu~

os ditos Desembargadores não podião. fazer o, dito'
Asstnto, riem para isso .ünhão áuctoridade alguma"
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f qUI! 'assi, O maJ~deiradvérti! â dita Relaç1ío ; .pala'qUG
e tivesse entendido.)' e se nao resolvesse ao diante em·
casos semelhantes) na fórma em que neste o 'fizerão ;
tod~via porque) no que toca ao pr.ivi!egio do Conde,
se me representou. que devia de mandar. fazer decla_
ração do que neste ponto !!;)e pertencia 'conf(jrm~ a,

Ordenação I por elle confórm€ a ella d(!ver gozar delle:
Hei por bem d€ d~clarar. como por este o fa~o» que
o dito Conde goze do dito privi!egio. e assi mando to

~ue elh: se lhe guarde em todos os particulares e cou
sas, em que ~equerel' ,. e por sua. parte se pedir) que
se lhe cumpra) sem dirninuiçã0 algu'ma ; :porque assi:
he minha mercê'» €- o hei por meu serviço; para o'
que se executará este pontualmente) como nelle se
contem; e valerá. como Cana começada cm meu no
me) por mim. assignada , e passada por minha Ehan.
cellariíl • sem embar.go da Ordenação) que dispoem.
que as Cousas , qu~ houverem de clurar mais de um'
llnno. passem por Cartas» e pas-sando por. AJvarás ,.
não valhfío j e registar·.se.ha na· Chancellaria, e nas
Casas da Supplicação e· do Porto, para- constar do
cOlJ·teíído neHe) 'e vir á noticia de todos., Pedro Va...
:t~la o fe~ em Lisboa a 23 de Maio de 161 5" ChJis.t~
vao Soares p fez escrever• .REI.. I' .

, Lir, 9. da Sup'pli~ação Iol. 41."

>
• J

Qru. Liv..z:'fit. 47. á Rubr.
J

Alvará» em que se determinou» que o Gover11ador do At~.
garve não pt/desse p1·over as prfJpriedades, nem serven-·
tias dos Offi.cios» que tocarem á Faz.enda Relli.

Eu EIRei faço saber aos que este A"lvará virem)
que eu fui. informado).q!le os Governadores do Reino

161'5..
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do Algarve fazem alguns provimentos de Oflleios n&
dito Reino, dizendo' que ,estão em posse de os pro.
ver. de que resultão inconvenientes; e querendo ell
atalhar, a isto. e por outros respeitos e con:iiderações:
Hei por: bem e mando ao Governador. que ora he.
e ao diante for do dito Reino. se não intrometta 1\&

provimento dos Offieios. que tocarem á minha Fa.
zenda e Almadravas , nem nas serventias delles i por
<iuanto os 'taes provimentos pertencem ao Conselbo de
minha Fazenda; e por elle se hão de passar as Pro.
visões e Mandados. assí das propriedades. como du
serlenria.s dos ditos Officios) que só se hão de dar á
execuçãe, como nelles for conteúdo: e para que o Go..
vernador) que ora he) e os mais) que flO diante fo•

. rem, do dito Reirto , saibão. como hei por bem c meu
serviço, que elles se não intromettão no provimento
dos Omeios de minha Fazenda e Almadravas, nem
nas s.erventias delles, pelo dito provimento haver de
&er pelo Conselho da' dita minha Fazenda, como dito
he) mando que este Alvará se registe nos Livros da
Contadoria e Provedoria do dito Reino do Algarv.e,
Alfandegas) Almadravas , Direitos Reaes e mais par.
tes. aonde fQr necessario; e autrosi se registará no
Livro dos Regimentos de minha Fazenda; e secum·
prirá tãg inteiramente, cama neHe se contem, posto
que seu effeito h;tja de durar mais de um anno )' sem
:embargo da Ordenação em contrario. LuiS' de Lemos
-o fez em l.isboa a 20 de Agosto de 161 S. Sebastião
Prestello o fez escrever. REI.

Li" 3, das Leis ia Torre d. Tombe íol. 56.
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Ord. Li\'. 2. Tit. 1'2. -á Rubr.

Alvará J, em que Je'determinou) gUt as pes.,s{;as., que /0
mn pr-ovid(/s cm Coml!Jendas) não pode.m requerer me
lbór.amenlo das que tiverem com o pretexto de que ren~

dem menos da IptafáP .. em flue UJtS jor.áo dadas.,

E~ EIRd .faço saber aos que este' Aivárá' Virt.fl J

que vendo como de alguns annos a esta parte cosm
mão as pessoas). que me requerem Coom' el.das). por.
terem promessas dellas , e pac< haverem ser.vido em·
Africa) ~epois de estarem S2Hisfe.ico$ de seos lotc~ " e
,cceitadlHls Commendas ,. ém que <>8 pro\'í) e goza.
fero seus relldi~ellt.o&) fa-zer novas pctiç,ões L em q~e'

<Iizt:tll qpe as ditas Commendas.. nâo rendem as quan•.
t-ras) em-que lhes forão dadàs) nem chegão á promes..
-sa) que lhes estava fei'ta) no que na alguns fraudes I,

-qu~ con'vem mui'Io..ebviaf"-s-e; Hei por bem e mando lo

'(]lJe 1ltmhuma p.e.ssoa ). qu~ ror <tespaa~aaa com Com.
1tlerma, e acce.j~a[;ldo-a em cumprim ·noto .c'0 seu lote..
lposto -que :renda, menos)', pos-sa· req\leror' -I'llethora
1nenrt':flo-.em ~u-e lhe-for .caU'a'j salvo.J -5e eIS lhe fizer.
lnacê ,da .Ial Commenda J até ser· pr<>-vido ~a de que
Iti"tr pramessa, flDrqlH~ nfiSte caso se lhe cumprirG.;
'Ilem tão P01:lGO Ee lhe -daá tei1ça a1goma de O'l~Rha'F.a

"7.enda· ~m 'refej-ção -difiro pdà'S causas -e fazães ) qtl~e

~re iS'S0 manêei -colqsi-deral' 'j e 'P3·ra. q·l.le i5<to :e-flt1a
i notici-a de todos os-q?e·t'Íverem s~m·elflanJ«l pe'Ne-n
"liões J 'mall~ci :passa-r este Alvará) ·que ~e publicara
~ minha .Cha'RCeUarm ;. e depois di~b se -guaiF(;Iará

a Set.rêtaria .d69o.despactlos) pa-ra :C-onft'lrme -a ..e·l[le~se

umprir e~ta OI'Qem imeiramente;, () qual hei f>0i"
'bem I que valha come Car-ta J sem embargo -da ('>r
denação I qu ,Q <ontrar~o doi;spoe-m. Fram:<isco Bar-

161'5'
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boza o fez em Madrid a-30 de Dezembro de 16rV
e o Secretario Francisco de Almeida de Vasconcello;
-o fez escrev.er.. REI.

Liv. 3. das Leis da Torre do Tombo foI, 44;
~t

Ord. Liv. 2. Tit. 42. á Rubr.

Alvará, em que se matzdou que as mercês J que ElRei/a:,
se 'l1cgútem dentro etlJ quatro. mezes J depois da data
de/las. ,.

161' ,E.v EIRei faço saber aos lque este Alvará virem,
que o f'enhor Rei D. João e.III. meu Tio, que santa
'Gloria, h,aja, rriandou passar UI!, seu AI vará, feito em
]..1s\;>oa ao ,derradeiro de Dez~mbro do anna de 1541 I

p'~lo q~,!~ consislerando a,.ogrigação" ,que tin.ha., 30

descarg;o çic S~q consciencia, e ,ao bem de sua Fa~en.

da , e q1,laF!to cenv~nha pôr çm goa olidem, ,cada uma
"àas qit~~ çousa f, ordcJ1ou ~ptão de }}'ililnd.ar fazer os
,Livr9§~ qps registes das mercês, ar.~ que ne~les ,se
assentassem todas as Doações de terras, AlcalddrJas
móres, r<;ndas, jurisdicções, Cartas e Pravisõ~s ~e
Commendas , Capitani,\s, Omcias e cargos ,de JUS~I.

ça e ·da fazenda, tenças, privilegias, licenças para
.se venderem e traspas,sarem os ditos Omcias e tenças
~m outtas pessoas; c assi as meItcês J que fize~e a a~.
gumas pessoas, do que tivessem, para por seu fallecl•
.mento~ fiçar a seu§ filhos ou parentes J pu para o h~r
ver.em por alguns annos, para descargo de sua~ con·
'8ciencias, filh m~nto d.~ filhos, parente§ ou cnaqos,
1lcqescénra~ nto~s de fÓfQS ç mpradia$ '> aj udas· de ça
'jiamentos, ,quitas; e ~~erçê.s de dll~h~iro ; .e que, ~s çar.
tas e Pr()visões de todas as ditas mercês, se rewstass~~
iROSo ditos ,Li vros qentl'O de dous rnezes J qu~ com~~arJàO
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da feitura dellas em dillnte; é não as registando. não
valessem, nem tivessem efTeiro algum. nem se cum
prissem e guardassem pelos Officiaes • a que tocasse
o cumprimento deUas j e o' &nlior' Rei Dom. Se
bastiãO, meu Primo. que Deos tem • mando~ passar
outro seu Alvará em Sintra a q de Julho do anno de
J 561" pelo qual houve por bem. que o Alvará da
dito Senhor Rei Dom João se cumprisse e guardasse.
-como neIle se continha. excepto nos dous mezes de
tempo. que se por elle davão, pata dentró nelles se
J'egistarem as Cartas e Provisões das ·ditas mercês-;
por quanto havia por bem. que' fôssem quatro Ilf<:'
zes, que começarião da feitura deIta em diante; e
Com declaraçãó' que assi mesmo se assentarião DOS di
tos Livros todaiJ as Cartas .de TItulos e Provis6es.
por que o dito Senhor mandasse dar algll.ns dinheüos:
a algumas pessoas, por irem ser~ir em algumas jor
nadas: e ElRei, meu Senhor e Paj. que'santa Gloria.
.haja. mandou passar um seu Alv'ará feito em Lisboa
~m 20 de Junho do anno de 1584, pelo qual por
JustOSI respeitos mandou. qtle os Contadores dos Me
~t'/'ados das Ordens Militares ,lllãG).. dessem' posse das
,(ommendas. nem de quaesquer outras COllsas dellas fi

tle'que o dito Senhor Rei ,fizesse mercê a gtlaesquer
pessoas. sem lhes constar, que as Cartas e Provisões
dellas estavão assentadas nos ditos Livros das mercês;
e fazendo o cont~arjo f incorress~m 'em pena de pri ...
vação de eus Offic.ios. como mais larg.amente he de
clarado nos ditos tres 'Alvar:ás neste referidos. E ora
cons,iderando e.ú ql:la'tlto convem a meu serviço • qu~

se cumpra e~guarde o que os ditos Senhores REis.
meus predecessores, ordenarão e mandárão ácerca dI)
registo das mercês: 'Hei por bem e mando. que todo.
o c~nte~do nos ,ditos seus Alv:arás se:: cumpra e guar
de inteiramente) assi C' da manetr~. ,que ndlcs se
COntem; e com declaração» que se assentar:í6 assi
mesmo nos ditos Livros das mercês todas as Cartas

L,L. Ex/r. er~IlJ. J. . Kk'
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rovlsões» por qU€ eu fizer mercê- a aTgumai_ pese
soas de Governos» e outros cargos de Guerra» e de
~dministr<\ções de Capella~» alvitres» serventias de
Qfficios por mai tempo» que de um anno» Alvarás
dç: lembra.nça pe promessas de rendas da Corôa, e de
minha Fazenda e das Ordens» e de Offieios ; e assi as
Cartas e Provisões de Omeios móres» e outros de
minha Casa» e as Cartas das serventias das Commen.
das; e isto dentro em quatro mezes. que começaráó
da feitura das taes Cartas e Provisões em diante: e
para que a todos isto seja nororio» mando que este
~eu Alvará se publique na Chancellaria» e se registe
nella» e nos Livros dos Regimentos de minha Fa.
zenda ~ e na Casa dos Contos » e no Desembargo do
Paço. e Mesa ·da Consciencia e Ordens» e na Casa
da Supplicàção» e no principio do Livro dos registo,
das mercês» que fa.fi:0.i; e rque as, Cartas» Alvarás c
Provisões, que se passarem de cada uma das sobredi.
tas mercês» não vallião J nem tenhão effeito algum I

nem se cumprão e guardem, nem dellas seja dada a
posse pelos Officiaes» a que tocar o cumprimento;
nem os Padr'5cs, AI varás de tcoças J assentamentos I

e ordenados se assentem nos Livros de minha Fazm·
(Ia; nem os Contadores dos meus Contos do Reino e
Casa levem em con~a Provisões de mercês de. dinhci.
1'0 e quitas, !em as taes Cartas» Alvarás e Provis6C!
serem primeiro registadas. n~s ditos Lh~ros das mer.
cês. E assi mando ao ,meu ChanceUe{mór ,- que faç1
enviar Q traslado authentico desre Al;v~rá» assignado
por eIle , á Casa da Relação da Cidade do Porto. ta
cada uma das Comarcas deste ReinG, e aos Contado
res dos Mestrados das Ordens Militares ~ para que a
todos seja notaria a que por elle hei por bem e man·
da que se cumpra-» e o que cada um deTIes dc~
€umprír, no que tocar a seus cargos: e este Alvara
hei por bem que valha» como Calota feita em meu
nomê, por m'im assigll'lda, e passada pela Chancella.
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ria, sem ~mbàrgo dã Ordenação em contrario; e que
tenha força de Lei e Regimeuto: e será entregue a
Marçal da Costa, Fidalgo de minha Casa J e Escri.
vão do Registo das mel:cês I que faço I para que o te
nha em boa guarda. Luiz Alvares> ó .fez em Lisboa
a 16 de Abril de 16 I 6. E eú o Secret~rió Rúi Dias.
de Menezes o fiz escrevér. REI.

Liv. 3. das Leis da Torre de Tomho foCo 56. ver"
Liv. 5. do Desembargo do Paço foI. 195.
Liv. 9' doa Sappllc~~' 101. 55. verso -

r I . JI I.

Ord. Liv. 2. Tit• .n. á Rubr.

Aivar4, tI/II que Jt:. deltrtltinotl ~ lJue (J Juiz tios Cavol..
fe/ros -mão sahisJé fóra a i ig.Alttias; pgr," ,tão stY1Jir

r por Jr4bsututo fi, Sf/a occltpa~ão.

Eu ElRei faço saber aos que éste Alvará vire~ , 1616
que tendo consideração aos muitos inconvenientes,
que resu tão de o uiz dos Cava lelras Clãs Tres Ordens
Militares destes meus Reinos ser occupado. e enviado
a diligencias' de meu serviço fora desta Cidade. pela
~Ita f' que com a sua ausen<;ia 'faz no €xercicio -de seu
Offieio t' e~ quç !=oA,vem as~istir pessoalmente pelas
(ontinuas~e ordinarias occupaç<?es delle, e o prtjuiso t

que se segue ás ditas Ordens» do dito Oflieio se servir
por substituto , por não- terem inteira noticia dos Esti-
los t &tatutos e Privilegios deHas, por onde se devem I

c.hia de.governar.; pelo qual respeito acontece de or
~mario, e be necessario. pararem os negocias de maior
unportancia e qualidadC'_: Hei por bem. e me praz.
que o dito Juiz 'âaqui 'por diahte não seja mais oceu...
~do. nem enviado a' diligenG:ia alguma do meu ser.
V.Iço fóra desta Cidade, nem seja :\ isso constrangido t

Kk 2
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para l1ue se dê, com· i~so) e cem assistir sómente- á,sua
obrigação nas Jll:lt€qas tocantes~ a ella. todo o expe.
diente. ql\e convem •.e cessem os ditos inconvenientes.
Para o que mando ao meu PresjsJente e Desembaraa.
dores .do Eaço, 6 a quaesquer outros Ministros me~s
a que t9çan. que.; o, cumprão .assi inteiramente se~
duvida alguma) que a. is:;o, pOQhão. por ser isto o que
mais convem a tue.u servi~,o ~ ás ditas Ordens" e á boa
administraçâo da Justiça., E,para que venha ~ no~.icia

de todos. e constar do modo ,I em que. pouve po~ bem
mandar provêr neste particular. se regist~rá nos Livros
do Desembargo do Paço. e nos da Casa da Supplica.
çíío, e aonde mais cumprir; e valerá como Carta. co
meçada em meu nome. pormim assignada. e passada
por minha Chancellaria. posto que seu effeito haja de
durar mais de um annQ. sem embargo, das Ordena.
ções.• que li) cont~ar.io disp.oem. Paulo Eigli'eira O fez
em Lisboa a 15 de Outubto de ~ 6 f 6Á ,o. SecIetario
Christovão Soares o fez escrever. REI.

Liv., 9' da Sllpplicl"ào foi. 60.

" I .

Oid. Li\'". I. Tit. 29. ao princ.
I' )

Alvará. e1ll que se declarou, que uroiria de Juiz JaJ
jiaf!çaS o DesefiJbargadar tio' Paço mais afttigo.

I <'

1616 Eu EIRei faç~ sab~r ~os que-este .Alvará vir~m,
que havendo respeito ao que me foi proposto por par~e

do Provedor e Irmãos da Casa da Santa Misericordla
desta Cidade de Lisboa. e do Hospital de rpdos os
Santos della. da pouca execução, que havia na co..
brança das fianças perdidas, 1'1ue estão applicadas ao
dica Hospital. e os inconvenientes. que resultárão em
se'tirar o cargo de ExecLltor e Juiz d~ fian~as da Mesa
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do Desembargo do Paço, aonde antes corrião, e da
informação. que ácerca disso se houve pelo Corregedor
do Crime da Corte, João Gomes Leitão, e o que della
constou, e estar ora vago o dito cargo de Juiz das
fianças da Corte, pela permutação do Doutor jacomc
Ribeiro de Leiva. Desembargador da Casa da Suppli.•
cação, e Vereador da Camara desta Cidade, que tinha
a seu cargo a execução das ditas fianças; e como pela
auctoridade dos Desembargadores do Paço se poderáõ
melhor executar e arrecadar, para com isso terem
auginento as necessidades, que o dito Hespital e po
bres delle padecem. e por outras considerações de meu
serviço: Hei por bem, e me praz de encarregar daqui
em diante as execuções das ditas fianças ao Desembar.
gador do Paço mais antigo. para que a tenha a cargo
na [órma , que se fazia antes de passar ao Juizo das
fianças e ua Casa da Supplicação: pelo que mando aos
Desembargadores do Paço, e mais Justiças, a que o
conhecimento disto pertencer, cumprão este Alvará,.
(orno neUe se contém; o qual será registado nos livros
da Mesa dos Desembargadores do Paço, e do dito
Hospital, e da Relação da Casa da Supplicação, e do
Pono, para constar de como -assi o houve por bem;
e valerá como Carta, sem embargo da Ordenavão em
contrario. Pedro Alvares de Almeida o fez em Lisboa
li 12 de Novembro de 16(6.' Manoel Fagundes o fez
escrever. REI.

Liy. 3. dos Leis da Torre, do Tombo rol,. "1l8~ J

~i,. 9. da SuppIica~.ão foi, 57,.
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Ord. Liv. 2. Tit. 37.' á Rubr.

Á/vará • cm qfU se d~t~rminou qlU as pusoas J qut ti'fJere",
bens da Coróa" se não casem sem licença J appr-eselltand,
consentimento dos Pais no Deumbargo do Paç9, pari
se consultar a EtRei.

1616 DOM ~ilippeJ por graça de Deos Rei de Portugal
e dos Algarves, d'aquem e d'alem mar J em Africa
SeAhor de Guiné, e da Conquista. Navegação,. Com.
J'ÍÍercio da Ethiopia , Arabia , Persia , e da India , etc.
~aço saber aos que esta Lei virem, que, desejando eu
que nestes Reinos se conserve· e' perpetue a ancígi\
,1OhreJza de. meus Vassallos, e que aquelles, que por
serviços, feitos aos Reis e á Republica, sé assignalárão
e avantcjárão dos outros homens, alcançando mercês
da sua Corôa dignidades e preeminencias J hão rece..
'hão affronta I em sel1S descendentes, 'se casarem com
pessoas indignas, e de que seus descendentes possão
ficar com nota; e Por se esperar dos que conservão a
pureza do sangue, que herdárão de seus maiores, quo
não farao cOllsa , que não responda á' obrigação, cm
que seu nasc'mel1m os poem; mandei tratar por pesol

soas do meu Conselho, e outras de: letras e expe.
riencia, do remeqi~ ~ ,que .s~ p?~~r~a .dar neste c~s~,
para que os que com as dItas 'pessoas casassem, nao
pudessem sllcceder em bens ~e lTlinha Corôa, nem os
que delles descendessem; e consideradas as razóes I

que se me apontárão: Hei por bem. e mando que
to?as as pessoas, de qualquer estado e condição q~e

seJão. q!le tiverem bens de m,inha Corôa, ou se q~!.

zerem habilitar para os ter, em caso, que os possao
cm algum tempo vir a herdar, sejão obrigados, antes
de casar J a haver Jicença minha: para o que If.e appre.
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,entllráó tomentimento de se.is Páis -; e não os tendo,
de 5eus Curadores (se elles não 'forem interessados em
g dar) ~ a qual licença se pedirá no Desembargo d(}
Paço I aonde em caso, que os Pais ou Curadores lhes
neguem seus consentimentos, conheceráõ das razões,
que para isso tem, e me farão consulta sobre ellas com
o mais I que em ra.zão de conveniencia e igualdade se
offerecer: e que as pessoas, que se casarem sem estes
requisitos todos, fiquem incapazes de em algum tempo
poderem haver bens da Corôa, e privados dos que já
tiverem, de que desde logo os pri vo e a todos seus
descendentes, sem embargo de quaesquer dau.ulas,
que nas ditas doações houver, e que requeirão expressa
derogação deIlas. E mando a todos os meus Desem- 
.bargadores, Corregedores, Ouvidores, Juizes e Justi
ças de meus Reinos e SeAhórios se informem particu
~armente das pessoas, que em seus districtos possuem
os ditos bens de minha Corôa , que depois da publica- .
ção'dclla casass€m com as ditas pessoas indignas, e de
que seus des.cendentes possão ficar com nota; e a in
formação, que disto tomar~m, enviaráõ á Mesa do
Desembargo do Paço. para nisso se prover, coRto
hOl!lver pt>r' meu. serviço. E mando outrosi aos düos
Corregedoris e aos Provedores nas Cornarca1S, em qUe
os Corregedores não el'ltrão, qtle nas ~evassas, qwe
cada anno tifão, perguntem pelo sobredito, ~elTdo
certos uns e outros, que em suas res-idencias se ha de
ptrguntar a diligencia, que fizeráo neste negocio-: e
.ssr mando ab' Chanceller m6r destes Reinos e Senho
rios., q~e fa-ça' publicar esta Lei na Chancellaria, e
tl\\'ie logo Cartas com o traslado della, sob meu Sello
eseu signal, aos ditos Corregedores e Provedores das
C?.!1larcas destes Reinos,. para que a fação publicar,.. e
seja a t0dos notdria; a qlial se regista'rá nos Livros da
Mesa dos meus Desembargadores do Paço, e nos das
Casas da Supplicação e Relação do Porto I aonde se
CQStutnão .registar scmelbMltes Leis) oe estn ptopria se
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lançará na Torre ·do~Tombo. Dada nesta Cidade de
Lisboa. Cypriano de Figueiredo a fez a 23 de Dezem.
bro de 1616. E eu João Travaços da Costa a sQbescre.
vi• .REI.

Liv. 3. das Leis da Torre do Tombo foi. 69, vêrs.
Liv. 9' da Supplicação foi, 63. verso

" .. Liv. 5. do Desembargo do Paço foi. 11.

------'-----
Ord. Liv. I, Tit. 62. á Rubr.

Alvará, em que se determinou, que os Provedam demn
conta ao CapeJlCto mór das Igrejas do Padroado, que va·
garem. e dos que impdrarem por Bulias as ditas igrejllJ.

1617 Eu EIRei f..1ço saber aos que este Alvará \lirem,
que havendo respeito ao muito, que importa a meu
serviço dar-se ol'dem) para que se saiba o tempo,
em que- vagão as Igrejas do meu Padroado, e eu a3

possa prover: Hei por bem e mando, que daqULem
diante.os Provedores das Comarcas, tanto que algu.
lua das.. ditas Igrejas do meu Padroado ~agar:~

:algum de seus Lugares das suas Provedonas, sejao
obrigad-os a avisar disso, ao meu Capellão mór, eem
sua ausencia ao Deão da minha Capella ; fazendo. lhe
saber o:rendimento della ), e enviando.lhe a appresen
ía:ção do ultimo possuidor) ou outro algum ,papel.
pôr que conste ser a tal Igreja do Padroado Real,
ou a informação J que do caso houver: e succedendll
vir alguma pessoa com Bullas Apostolicas. ou. outro
titulo) a tomar posse das ditas Igrejas do meu Pa
droado) lhas impediráõ; allegando sobre isso o meu
Procurador da Corôa em cada uma das ditas c.olDar..

'cas meu Direito com todo o cl1idad~; de qúe tam
bem avisaráó ao meu Capellão mór) ou Deão. de
minha CapelIa cOm sua ausencia: e para que tudo mu
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'tenha effeito t (:ste Alvará se accrescentará ao Regi.
1nento dos Provedores das Comarcas; e nas residen.
cias t que se lhes tomarem) se lhes perguntará.), por
um Capitulo particular) se os ditos Provedores (J

cumprem: e assi este Alvará se registará nos li.vros
.da Mesa do meu Desembargo do Paço t e das Rda
.ções da Casa da Supplicação e Casa do Pano t em
:que outros semelhantes se costumão registar: e para
que venha á noticia de ~odos, mando ao me~ Chan
reller mór en vie () traslado deUe, sob meu Sdlo c se~

signal, a cada um dos ditos Proved.ores t p:ua qU,e o
-fação registar nos livros das Provedorias t e das Ca
·maras das Cidad'es t Villas e Lugares de suas Comar_
cas; o qual me praz, que valha) c tenha força de Lei
e vigor t posto qüe o effeÍto delle haja de durar mais
d~um aano) sem embargo da Ordenação Liv. 2. Tit.
+0', , que'diz,; ~le as cousas, cujo effeito hOllva de du
rar IRais de rtln anJlf1 t' passem por CarIai, e passando pO'l
Alvarás t 11ão 'va/hão. Cypriano de Figueiredo o fez em
Lisboa a 4 de Janeiro de 1617. Joált Travaços da
Costa o sobscrevi. REI.

Liv. '3. das Leis tIa Torre do Tombo foI. 70' Yors.
Li". 9. da sJpplrcQ~ão fol~' 65.

Ord. Lir. I. Tit. 10. §. I.

- Alvará t(!'Jl que se determin4, qut os Feitos da Fazenda
do Estado: da 1l1dia se nã& possão despachar a final,
sem ser ouvido o Procurador da FaZei/da.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem) 1611
q~e ~u ~Oll informado t que algumas materias t que to- '
eao a mJnh~ Fazenda e pagamentos t a que he obri-
g~da a particulares t' se senrencêão no Estado da ln.
dia, e dão despachos em final J sem se dar vista delle~

LL. E,(lr. :rom. 1. LI
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ao Procurador de minha Fazenda, o que he e~ntra

Direito, ~ o que dispoem os. meus Regimentos j' e
Gu~rli'nd~ nisso prover: Hei por bem e mando .. qUt

em todas as àiras materias ~e dê. vista ao ditbJ meu
Procurador (I) nos termos, em qu~ couber) e antes
de se dar final despacho nellas, p, a que r<!SJDOIula
por parte de minha F~zenda', como Hlle parecell justi.
ça, e mais convier a meu serviço) de maneiva qu~

per falta de termos judicia s, e de não ter noticia dos
negocias. que por parte della correm, se não deixe
de·fi1.zer·ctJmprimento de jusl·iça. E este se cumprirá,
corno nelle se comem, e valerá como Carta', posto
que seu effeito. haja de durar mais de um anno, sem
embargo da Ordenação em contrario; e se r,egistará
nos livros da. Secretaria) Fazenda, e Relação do Esra.
do da 1nd ía , e se passou por tl'eS' vias. Gonçalo Pio.
to de Freitas o,. fez em Lisboa, a 2 g de Marçe;> d.e 1617'
I:>iogo Soares o fez. escrever. RE /.

Liv•.5. da Torre. do Tombo foi. 78. verso .

Ord. Llv. t.,Tit. 65' §. 21.

'.AIVllW, pelo_9'JilI. se, m.a1tdo/l tfJsftfl/(JJ' a d~spesa dos l.oboj
nos LügaYfs) aOl1de houvesse mais sobejas das coml/.
tes das. Sisas.

16,17' 'E'u EIRêi faço saber aos que este Alvará virem',.
que eu ~hei por 'bem) que a despesa) que se faz no
pagamento dos..que .malâo Lobos) se assente nos Lu.
gares J aonde houver mais sobejos. das correnres da~
Sisas," que pertencem aos Concelhos; donde se pagara
teda a tal despesa, que se fizer pelo Reino na morre
dos .ditos Lob03) e.não dos sobejos das· folhas do assen·

(I) V. Decrelt. ae 16 de Junho ~e.J.659l 5 de' Maio do 1663, c2i'
ce Janeiro 168S{ ,
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t.1mento de minha Fazenda: e mando aos Vedore.i
d(}l!a, que fação fazer a répartição da dita ãespesa'
para se assentcrr, e pagar hos ditos Lugare,~. aon.Oe
houver mais so1:lejes das correntes das Sisas. como
diro he por este; que *- Gumprirá, pôsto que n-âo
passe péla Chancellaria. Diogo de- Sousa o felj etn
Lisboa a 23 de Julho de 1617. Luiz tle Fi'gueiredo o
fez escrever. REI.

Lil'. 5. do Desembargo do Paço foi. 29S.

Ord. Liv. I. Tit. I'l.. §. 3•

.d/vará, em qTl~ se determina, qli~ os Procuradores da
Coróa passão requerer contra os que impelráo Benefi-
cias dos Ordiíltll'ios, sendo dez appreseJllação 10s Priores.

'Eu EIRei faço saber aos que este Alvará 'virem I J'6;I7
que .por ser informado.., que ~havendo em muitas
IgreJasl de meu Fadro".do Benefi'cios simples t e outros
Curados- da appresenraçáo e collaça:-o dos Priores dd-
~es" os ditos Priores os deixão perder pelo temor dO$
Otdinàr-íos, qlle com forç-a manifesta os occupãâ, ·e
.provêm quem lhes parece t não obstante algumas-"Sen-
tenças t que se têm dado' fie Juizo da Corôa em favor
'dos dItos Priotes, os quaes se queixãn, que pela de-.
fens'a:O' do P.adrô~da dos ditos Beneficias sã pr«sos ,e
vex.ados. assi· e.Jles, éomo s~ús Appresenrados I e os' nãCJ
quére'm defender ém 'préjuizo dt> Direito Re:rl (de que
oS" ditos P.riores são 'üomo DOliatúios no uso' do Pa'
droado das ditos Beneficias t que nãn he justo se per- .
'éa·:· Héi por bem t e màndo aê Procurado!' dos Ptt
drdados t que em Aórtie tle rfl'i'nlía' Real' G6l'Ô pór aut

_

. çãó' nóva':d~manêe todas as peS,Sbas . ue .possui em
os) taes' Béhéfi€Íos sem appl'es{:flta'çãii:r dos Pri()re~.

LI 2 '
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iotefutando nução util:, c9D~l'a o~ que occnpáo os beAs
do Real Ratlro'ado sem meL!. consentimento, no qua~

não póde ha·ver lugar prescripção, por serem bens de
minha Corôa, e que ,com má fé se trazem usurpados j

e que juntamente veja, se s ditos Priores, por não
defender o meu Direito, o tem perdido. Este se cum.
pua jnteiramente, como neIle se contem, posto que·
Ilão s~ja passado pela Cha.ncel1aria) sem embargo da
Ordenação em contrario. 1'1 iguel de Azevedo o fez
em Lisboa a· l7 de Novembro de 16q. João da.
Costa o fez escrever. REI.

Liv. 9' d'u SlIpplicaçâo foI. '152.

'..

Onl.~ Liv. 5_" Tit. 80. á RubI'.

; "'h,'ará, cm que se prohi!Jiõ o lUO das espiJ1gardas aos tiJo,
radores da lndia.

x6J 8 ,DOM Filippe, etc.. Faço·saBer aos-que esta minliJ'
·Lei virem, que por justos r~speitos , que me a isso
movêráo, houve por bem de mandar prohibir neste
Reino à uso das espingardas de pedreneira, na fói'ma
declarada' em uma minha Provisão, q1:le sobre isso
mandei passar: e porq.ue sou informado, que convem,
múit.ô a -meu srrviço prohibif.N~-se, gnalrncnte cm

. todo o Estado da lndia, por la-âG> se usar dcllas n~

gl!lerra ,. e· servirem só de,·se com!Iletterell} com cllas
muitos delictos: Hei p,or bem e l1'I€ praz~ que do
dia da plIblicaçã-o desta nas ditas' panes. da India, que
se·rá) tanto que as Náos) que ora embora vão para

_ ellas, lá c::hegarem , pessoa algut;na , de. qualquer qua..
·]idade que seja, não tenha-, net}1 use de eSp'ingarda.d~
pedrencira" sob pena, que qualquer pe5so~ 'I que as
~i~er.·) QU della~ "SaI) sendo Fidalgo I..sej~. çegradado
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por tempo ,de quatro annas para Malaca, e as mais
pessoas dahi para baixo, por seis annos para a Con
quisra de Ceil~o. E mando ao Vice-Rei, e Góverna
dor do Estado da Iodia, que ora he, e ao. diante for',
e ao Chanceller e Desemba rgadores da Relação' de
,Goa, e a' rodos os Ouvidores, e mais Justiças., Offi
ciaes e pessoas, a que o conhecimento desta minha
Lei pertencer, a cumprã9 e guardem, e. fação intei.
ramente cumprir e guardar, cOI1\O se nella con.tem ;
a qual se registará no livro da dita Relação, e· ó
ChancelIer dclla enviará o traslado, sob meu SeIto
e seu signal, a todos os Ouvidores' e Capitães.do dito
Esrado J pafa a fazerem, publicar em suas Jurisdic
ções J para qu~ venha á noricia de todos. Dada na
Cidade de. Lisboa. Alvaro Corrêa ,a fez a· 9 .de Fe-

.vereiro, anno. do Nascimento de N. Senbor JRSU
CHltlSTO de 161 g, e esra<- vai por ·einco vias. E (cu P.i.·
70 Sanches Farinha a fiz escrever. REI•.

Li,. 3; das Leis da Torre.Jo Tombo.fol. 86.

Ord. Liv. I. Tit.· 71. §•. 2~

Alvará, e1fJ 11t~ se ~s/abeluêrão' pmas ,co1tlra os CilrtN"
rtiro!, que deixarem snhir os presos J que ,es/;verem .

- por dividas..da., Faze/Ida, ou culpas loctmles- a el/a~

EII 'EiRei fa~o 'Sábe;,,~os. -que ~ste Alvará vir;m-) 16i lll;
que havendo· respeito· aos gràndes inconvenientes, que
s~ seguem de os CareereirlOs das 'cadêas deixarem sahir
fora.dellas) e i rem a suas casas as pessQas j qo~ esráj> .
presas por dividas " que, devem ~ lJlinba ~azenda)

send? mu'itas vezes -as: aes 9iNidas ;de gr~p~é ,ímyor--
ta?Cla, de que nasee·arrecadarem:se muito âc vagar'. _
~Iem de terem a, p"risáo. ea:n p~uca cont~ i,e por evitai;.



~emelhantes licenças) e por outras justas causas de meU
servira: Hei por bem) que daqui em diante o CHee.
reiro, que de qualquer cadêa deixar sahir presos J que
estiverem por ordem do Conselho de minha Fazenda I

ou Contos) por dividas, que devâo a ella, ou culpas
tocantes â,mesma Fazenda J sendo o tal preso achado
fóra da caetêa) ou constar, que andoa fóra I seja pefa
primeira vez suspenso de seu Officio por tempo de um
anno, e pela segunda vez dous annos, e pela terceira
petca seu Officio i e por qualquer das ditas vezes p!l'.
guem cem ITUãclaOS , além da dita suspensão J o terço
pata Captivos, e o o!Jtro terço para o lenunciador:
que o poderá manifestar no mesmo Conse:1110 loque

·s.e d'eterminar~ breve e summariarnente, como pare'.
cer., se incorrep o tal Carcereiro em pena) ou não. Pelo
que mando ,\OS' Vedares de r:ninha Fazenda, e a todós
os" Córregedares, Juizes e Justiças, Off1ciaes e pejo
soas J a que o conhecimento dism pertencer. que aSli

·0 eumprão. e fação cumprir inteiramente. e exe€utar
as sobreditas penas no Carcereiro ou Carcereiros I que
lincorrer.c:;m na dita culpa..; e isto sem embargo de quaes•
.q.uer Leis. Provisões. Regimentos, ou outra Ordem,
que haja em contrario. Epa.ra ser notorio, e não po•

..derem alIegar ignorancia J se publicará na Casa da

.Supplicação. e se registará' nos liv-rog..della, e nos·dos
Regimentos de minha Fazenda J Chancellaria ,e Contai
cdo Reina e Casa. E o traslado deste AIvará J concer.
~ado e assignado por um do~ Escri vães de minha Fa.
-zend!1 J se .fixar,á nas portas dos meus Paços J. e da dita

o ~ã8a' da Relação e Contos j e valerá como Caiu-, sem
~mbargo da Ordenaçãe:> do l.;iv. 2-. ~il .. 40. em contra
rio~ Oi<>go de Sousa. o fez. ehJl Li.sboa (1'- 20 de Março
~de t6 I 8~ L~iz de Figueiredo <1 fez escrever. REl,

I .. ' .
• Liv-. 3-. d~. L~i8 da Torre. do Tombo f~. 92. VIlr•• J
,I!iv, 9! dà' SUyPlica~ão foi', 74; "Vers~ . .

" C; I:. I j;

'.
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Ord. Li'J. 1. Tit. 67, §. 1'3.'

Â{tlMá ),m~ que se deelarão (f! qualidades, qtte devem ~ef

as. pISSO~s) 'lu hlJu'Oerem de ser elâHJS para .I1/molacf5'..

DOM Fifippe ) por O'raça' de Deos Rei de' Portugal. 16<18
e dos .'\Igarves ) d'ague~ e' d'alem mar, em Africa
Senhor de Guiné) e da Conquista, navegaçã~, com:.
lTUlrcio da EtJüopia ) Arabia, Pers13 ,. e-da' Ind19 , etc.
Faço. saber aos que esta minha Lei virem. qoe sendo
eu informado das muitas desordens, que ha nos Luga;.
res deste Reino nas eleições, que se fazem de pessoas,
para haverem de servir de Almotacés os ultimas' st:is
mezes do anno, depoi~ ·de terem gervido os primeiros
seis mezes os Offrciaes', que nas Q'amaras acabão de
servir o anno atraz " conforme a Ordenação; e que..
contra a Iorma della', se elegem para' os' taes cargos
de Almotaués pessoas. que não tem as' qualidades e .
partes, que se· requerem,: e guere'ndo eu ora provet
nesta materra.de manei ra ) que se guardé a intenção da '
Ordena'Ção; -e..porassi convir a meu ser' iço é bom"go-'
ven~o das Terras; e que 'o's-ditos cargos; ql)eÍ' s~rnpre
serVIa a gen~~'nobr~ e da governaliça • 'se' conTlnuelTi
e~(lrpetuem neHes: Hei por bem) e maneio, que da- .
qUI em diante em todos os Lugares dest€ Re1n~. aonde
houver Juizes de Fóra • cuia eleição de Vereaclol'es vem'
a,mim para os nemear. a~ eleições, que se' fl'zerrem de
pessoas p~ra'( ser\'irem, os ditos cargas de Aln)otacés»
s: fação em gente nobre •.e 'dos melhores da Terra na .
f(i)rma da Or-dena<;>ão, e- em qtYe' caiba servirem" de Vé.
readores) quandt> para·-i.sso forem nomeados) a quê
lIIandárei ter mui,to respeito· no apurar das n'omeàçõ'd
dos ditos cargos) pela noticia,) que já terãe do ,go- .
Verno d'as Terra'S.jl tendo·servido de Almotacés 1; e,pe"t..



nenhum caso se elegeráo. pessoc;s pau servirem de AI~

motacés, que renhão raça alguma ([), ali que elles t

ou seus Pais fossem, ou houvessem sido Officiaes me.
chanicos, nem se elegeráõ pessoas, que servirem actual.
mente os Omcios de J usriça., pelos .grandes intonve~

nientes, que dJ~so se seguem. E não se fazçndo assi ai
di tas eleições, como por esta mando, as hei por nulo
Ias; e o Corregedor da Comarca, aonde as taes elei.
ções se-fizerem, ou quem seu cargo servir, as julgará
.e declarará por raes., em qualquer tempo, que lhe viee
á noticia, ou lhe for requerido por qualquer. pessoa,
só com informação summaria, que para isso tomará,
sem outro processo~; e procederá .contra as pessoas I

que fizerem as taes eleições, e os senrenceará em penai
de dinheiro e degredo, que lhe parecer, dando appel.
Iação e aggravo; e se fará outra eleição de novo: e nas
devassas, q ue os Corregedores e Ou vi..dores das Coo
marcas rirão por Correição cada anno, perguntaráõ, se
se cumpre o conteúdo nesta, e procederáõ coorra os
culpados. E esta Lei não se entenderá nos Lugares de
primeiro banco; porque nesses se guardará o que Ihel
tenho concedido por minhas Provisões.e seus Regi.
mentos. E mando aos ditos. Corregedores t e a todas
as mais Justiças, e aos Gfficiaes das Camaras dos Lu.
gares, aonde houver Juizes de Fóra, e ás mais peso
soas, a que ° conhecimento desta pert~ncer, que a
c.urnprão e guardem., como ncl1a se contem j eao
Chanceller m6r, que depois de passar pela Chancel·
lacia J en vie o traslado J sob meu SeHo :e seu -signal , a
todos os Corrégedqres e Oll.vidores, para a fazerem
publicar nos Lugares das suas Correições , 'para vir á
noticia de todos; e se registará no li v.ro do Regisra
da Mesa dos meus Desembargadores do Paço, e nos
das Casas da Supplicação, e Relação do Porra, e nos
livr,os.das Camaras dos Lugares" aonde.hollv·er Juizes

. (r) 'V'. Cam. de 13 de Abril de 1636, e 25 de "Jutho de r64o, cAl".
,a~ 1:5 de 1alho 1671 -' e J;l de ~o\'ernbro de 1611. §. S,
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oe Fóra , e nos das Cárr-eições das Comarcas. Dada
em Lisboa a 5 de Abril. João Feio a fez anno do
Nascimento de N. Senhor JE6US CHRISTO de 161~.

E eu Duarte eorrea a fiz escrever. REI.

l.i" 5'. da Torre do Tombo foI. 9?í~
Liv, 9' da Supplica<;ão 1'01. 76•

-----~

Ord. J;-iv. 2. Tit. 34. ~ Rubr.

~1Iv(lrá, em que Sua lv1agu!ade Úrgou a seus J7assallos
III Minas de S. Paulo e S. f7ict1Jle; e em que deu
Regimfnlo para os descubridores de/las.

Eu EIRei faço saber aos que est'e meu Reginrento 1618
virem, que' considerando ell que em o decurso de
tantos annos, e por muitas diligencias feitas por
D. Francisco de Sousa. Governador que foi do Estado
do Brasil) e Salvador Corrêa -de Sá) aos quaes com-
metti .0 descubrimento das Minas do ouro, prata) e
mais metaes das C;apitanias de S. Paulo e S. Vicente
daquelle Estado) se não pôde por elles averiguar a
certeza das ditas Minas) e não se tem tirado dellas
proveito algum para minha Fazenda; por fazer mercê
e favor- a meus Vassallos das ditas Capitani~s, e a
todos os mais moradores daquelle Estado: Hei por
bem de lhes largar as Minas de ouro) prata) e mais
metaes, que estão descubertas) e as que ao diante
ie déscubrirem no dito districtó. pagando do que
aellas se tirar o quinto á minha Fazenda) como
tenho mandado por minhas Ordenações: e para se
poderem beneficiar) como convem a meu serviço, e
bem de meus Vassallos, mandei fazer este Regimento.
para q.ue na fórma delle s.e proceda daqui em diante.

1 Hei por IDem de fazer mercê ás pessoas) que
LL. Ex!r. eram. I. Mm



nq'ó'ament-e- descuorirem Mlfl-a de e)uro , 'ou:'pra'ta , 011
de outr'0 me~a,l, de vinte cruzados; e na be·ra e veia

• 1

que descubrirem, de oinen.ta vapas de cum.prido, e
q-uurenta de largo; e assi mais mitra miJ:la de· sessenta,
braças de comprido, ~. tÍ'~At(l, d~ lat;go; e andando
juntamente com eIle outras pessoas 'b48cando ,Mitl~S,

e achando depois do dito descubridor algumas betas 1

c veias. na mesma parte, áJem dos vinr~ cruzados de·
mercê, haveráõ uma Mina de sessenta varas de
compri-do>, c trinta'de largo; e,pedindo outras' pessoas
M in~s nas ditas panes, pasto que se não achassem
no des.cubrimento, se lhes dará uma Mina.d~ sessent~

varas' na fórma sohredita, depois de se dare,m ao Des•
. cllbridor e pessoas, que andárãO; com elle fiO dito.

descubrimento..
2 E para que todos se- possã:-o empregar no descll.

bl'imento das mtl1'as; ~e~ por bem que gozem do
pr-ivilegio. de Descubridol1 • assi para- o effdto referidoj,

.coal.á- pan os. mais deste Regi menta, não sómente 08.

Fortuguezes, que viverem nas d'Üas Capitanias,. c
Estada. do Brasi t, e &eUiS fil:h.os,~ qu~ I' nascet:e,m 1

lHas tambem- todos os lndios e Estrangeiros.,. qu~

(;:om licenç.a minha vi.vem de presente n,elle-,. 6 OSlquC.
com ella fOrel1'l' lá viver JDle!a ttr6pO é\lcl~~.nte.

3. ~e tamo, que se desclilDl\Írem aoS ditas hetas e
veias de QU·ro· e p't:aJta', e outli'OS metaf& ~ o faráõ
saber dentro de q:lJinze· ma& ao Juiz do Lugar. em.
cU'jo d'ist ricto. esttveli a. terra, em qu~ se- acharem a~

cliras Mimas; o' q~'l1 a irá logo ver cam ° Escrivão;
da Cama~a, que a.. Jiegista,rá no'- Livro' della €om todai
as dec1araç5es necessatias, e O' nome do Descubridor j

a· que' dará jU'l"alil1emo, se ° metab,_ que tirou, Iie d~
cdlÍta Mina , ~ lhe. pa1ssal:á certidã:o~ a ql:lal apprese.ntara
~m termCi>! doe 20 dias 3Q Provedor das Minas, que
manda!lildo fa2el' ensaliol d~ dito metal» e ach.ando q.ue
a Mina he provêi.tosa:,_ ;a irá em pessoa demarcar.
e lhe pCi>.Fá' ~s esra'caSI e marcos necessarios, nos lu-
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~res I que dispeem a Ordenação .(sendo porém o
comprimento e largura, que se declara neste Regi
menta); e que do dia da demarcação a dous mezes
será obrigado a empalhar contjnuarCH;nte na dita Mina.
trazendo neIla um Mineiro, e o numero de trabalha...
dores, que o dito Provedor lhe assignar, que serão.
sempre os que forem necessarios para lavor deJla; e
não appresentando a certidão ·do Escrivão da Camara
ao Provedor das Minas em termo de vinte dias, para
que faça a demarcação. eu nãQ c~)(:neçando a trabalhar
nos ditos dous mez!=s, ou deixando de trabalhar quatro
dias com os jornaleiros, que o dito Provedor lhe
assignar, perderá a dita Mina para minha Fazenda.
(' o Provedor a dará a pessoa, que comrnodamenre a
possa beneficia~, salvo justificando impedimento legi
timo diante delle, porque neste caso será relevado
da dita pena .

+ E porque sou informado. que algumas dí\s
Minas de ouro. que se tem achado naqLJellas Capita-
nias, são de lavagem, que as invernadas rrazem com
as correntes aos rios e ribeiras) onde se achâ: Hei
por bêm • que o Provedor c1as Minas reparta as' descu
bert~s • é que se descubrirem da mesma qualidade.
na forma deste Regimento; mas poderá assignar mais
varas das que nelle estão limitadas. pela tàbri€a de
semelhantes Minas ser menQS custosa. e militarem
outras razões, que não ha nas Minas de veieiros e
betas. que se lavrão com grande fabrica, e são com
mummente mais rendosas.

5 As Minas de ouro, prata e cobre, e de nlais
~etaes, que estiverem descubertas, ou pelo tempo em
diante se descubrirem, se forem tão ricas, que con
venha serem beneficiadas por pàrte de minha Fazenda.
oProvedor dellas avisará ao meu Conselho da Fazenda,
da~d-o conta dos ensaios. que fez do metal das ditas
~Inall. e o lue responde cada quintal, enviando ao
dito Conselho metal do ensaio ~ que_.fiur, para que Jj

Mm 2



parecendo-me que convem beneficiarem-se para minha
fazenda, o ma'nde orden,ar, e neste caso mandarei
dar a.o Descubjidor dellas. a satisfação, ou fazer a mercê,
que me p<uecer; e em todas as mais veias e betas
descubertas, e por descubr-ír, poderá o dito Provedor
tomar para minha Faz·enda em qualquer tempo, que eu
quizer, u.m quinhão, que será até a quarta parte, ena
tra.ndo com as despesas, e pagas dos direitos na. fórma
do:! Ordenação.

6 E.por ue pa-ra provimellto d'os meus Armazen!
be nccessario cobre, chumbo, estanho e calai lO,

ordenp e manqo que todo o metal desta sorte, que se
~irar, das dita..s, Minas .. depois de pagos os quintos, o
que rest-ar , serão oorigad'os os senhores das Minas ao
"ender á minha Fazenda pelo preço, quejusto for; e
v.end.erldo:'se a outra alguma pessoa sem minha licença,
ou tirando-se sem ella no dito Estpdo. será perdid1>l
par.a ·ella com o dobro do preço', por que foi vendido;
e a pessoa, que o.denunciar·e descubrir•. haverá a terça
parte '" fa'zendo-o certo.

7 E porque cOnvem ao bem commum'~ c aa
particular dos. que tiverem Minas nas ditas parres I

t-rabalharem nellas de continuo, e não as 1argarcffit
por. falta de cabedal, o que não poderáõ fazer, tendo
rnuitas,.pela.muita fabrica, que he necessaria, e grande·
despesa, qne se faz com ell'as: Hei por bem, que
nenhuma pessoa possa ter mais que a·té tres Minas; e·
tendo mais, será obFigado a vendêIas em termo de.
um mez a pessoa., ou pessoas, que tênhão p0ssibili-

. dade para as beneficiar; e não o fazendo, ficaráõ á.
minha Fa·zenda, para. eu mandar dispôf dellas ,_ C.olf.O.

me parecer,
8 Em.caso que algumas pessoas déscubrão Minas_

dos ditos metaes tã-o fracas, que não sofrão pagare~

o quinto deli as á minha Fazenda. o que as dese~brlr
e beneficiar. o fará a saber ao provedor das. Minas.
que fazendo ensaio do metal J que delIas se tirar J infor-
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maTá ao'Conselho de minha Fazenda com seú pare
(ec, pa.ra elle me dall Conta da materia • e eu mandar
sobre dia prover, como for mais ,meu servi C'j:O.

9 Haverá um Provedor das Minas, pessoa de mui
ta confiança, que me será consultado p'elo meu Con
selho,da Fazenda; o qual terá. a superintendencia del_
las, e conhecerá sómente das causas, tocantes ás ditas
Minas. nas quaes procederá breve e summariamente t.

e das sentenças, que d.er ,. dará appellação e aggravo.
para a Relação da Bahia de Todos os Santos, 'passando
a quantia de cem cruzados em. bens moveis s. e de cin...
eoenta nos fie raiz, que só terá de alçada; e para.
llscrever nas causas, que diante defle se tratarem, ha
verá um Es€rivão, que me será nomeado pelo dito
Conselho; o qual. o será. tambem de todos os registos
e d.emarcações das Minas, que lançará em um Livro,..
que para· o diro effeiho teI~ •. q~e será. numerado pelo,
Ouvidor da Capitania •.

1,0 E. porque para benefiCio· das dítas Minas' he.
neccssar~() repartirem-se os lndios pelos Senhorios.
dellas. o dito ProvedOr fará a repartição.. dando a,
cada pessoa os que forem necessarios para o lavor del_.
las; os qpaes os trataráõ bem, dando.lhes todo o ne_.
cessario para sua sustentação J. não os obrigando a tra-.
balhar mais I que o ordinariD.: e quando fizu a~entre_.
ga.dos,ditos Indios, lhes limitará os dias ,. que h~o de.
•nd~r.· nOJ dito nabalho·, e ordenará o que se lhes ha.
de·pagar:. por dia, que será conforme a taxa geral~.
que se- fizer p'3TéI, rodo o Estado na fórma , que.. está.
ordenado na Lei·,. que mandei passar nesta Cida_
de de Lisboa 3. 10. de Setembro de 161 I sobre a
orcem, que se ha de ter, na repartição das Aldêas,
dos Indios, que vierem- do Senão, que 'se guardará.
em .tudo. o. mais •. q~le não e,stiver disposto Eor este
CapItulo•
. 1.1. E na repartição, que o dito Provedor fizer dos.

lJOdlOS J, q~ando. os entregar para trabalharem nas Mi... '
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nas. deixad. sempre em cada Aldêa os que forem n~~

c:essarios' para fazerem roças de mandioca) e lavrarem
. feijões. e outros legumes. com que se Cõstumão
sustentar; e trabalhará sempre de fazer repartição dos
Indios para' as Minas\ que estiverem mais perto das
Aldêas • ·em que viverem; para que com maior com.
-modidade possão acudir a suas familias.

12 Visitará o dito Provedor cada tres mezes toclo!
os assentos das Minas, e tirará informação. se se tra.
balha neIlas com o numero dos lndios, qüe lhe assi~

gnau; e achando que se não trabalha nellas. proce.
derá na fórma • que está disposto oeste Regimentai
e- assi se informará, se tratão maIos ditos Senhorios os
Indias. não lhes dan.do o neccssario par,a sua susten.
tação, ou ôbrigando-os a trabalhar mais do ordinario,
e se lhes não pagárão seu salario; e tendo excedido,
procederá contra· elles • condemnando-os até cincoenta
cruzados sem appellação, nem aggravo; qUlt serao
applicados para os Captivas; e estando-lhes devendo
algum de seu salario) lho fará logo pagar; e não
coasentirá, que os Indios, a que se fizerem aggravos,
trabalhem mais com o diro Senhorio. fazendo em ta
do guardar a Lei, que passei sobre a repartição d~s
ditas Aldêas. no que tóca ao bom tratamento dos dI
tos Indios; e assi preverá sobre a limpeza das Minas,
ordenando o estejão sempre. e haja nellas pontes e
escadas para fom segurança se poder trabalhar nel1~s,
mandando para o dito effeito notificar aos SenhorIOS
dell'cls com as penas. que lhe parecer; e proceder~
contra os que cavarem dentro das demarcações, assl
nas ditas veias, Oll por fóra ,aeIlas, conl as penas da
Ordenação. .

13 E como da conserva'ção dos ditos- Indios de
pende o beneficio das ditas Minas, pois sem elles se
não la vrão.e beneficíão, por lhes fazer mercê e fa
vot: Hei por bem. que não possão ser presos em ca·
dêa -por dividas ciyeis', nem por eIlas se possa fazer
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execução em' seus vestidos, C' de suas mtllhe'te~. ·ca..
ma e mais máveis de casa .. tlem na-- fertarneDtá e
instrúmentos .. que tem, com que bcneficíão as ·ditas
Minas, c fazem suas roças e lavouras; e ná mesma
fórma não poderáõ tambem ser excG:urados. os Senho
rios da's Minas e Mimúro no,,> Escravos, fabrica e·
inStrumentos. com que se lavtão a~r ditas ~1inas, pOI:
dividas concrahidas depois de as possu~re'm..

1+ E haverá na Capitania de S. Paulo, 0U fia de'
S. Vicente, ou na parte. que mais accommodada pa
Jeêer. uma casa,. que servirá de f'€itoria; na qual fe
aiditá l}~ Thesoureiro, pessoa de confiança ,. que me
será nomeada. pdo meu Conselho da Fazenda>, e um
Escrivão, que escreverá em um Livro. que servirá
de sua receita, os quintes do curo, pfata e mais me..
taes, que se tirarem das ditas Minas; o qual ouro e
prata se metterá logo em. uma ar-ca,. que para isso na.
verá na dita Feitoria.• de- tres chaves ,. de que terá
uma. o Thesoureiro, outra· o ESGriváo e oUlora o Pro
vedor, de que se llao fará despesa alguma ,- salvo as
que eu .mandiu; fa-zer. por, minhas Provisóes; e o quinto
dos maIs flletaes se metterá. em uma c.asa , de' que terá;
achave o dit,o The~ol1 reiro.

15 E o dito PtovedQl: terá, tambem a superintcn...
gencia,da dita Feitoria, e fará vir a ella toda a pessoã"
que lavràr Minas. ou que por qualql:Jer outra via hou
ler metaes dellas., a pagar os quintos, e r.narcar' o ouro,
pratê!' e mais metaes ,. q ue das d itas M in~s se tirarem ;.
eos que se aG};}uem S€ffi' a· dita ma rca, serão perdidos
para minha' Fazenda, com o-dolDro de que valerem;
capessoa·, q~le o denunciar, haverá a teFça parte ,_ fa__
%endo_o <?erto. -

16 E @ dito l?rovedor· tirará devass·a- cada- seis me_
zes, uma no mez. de Janeiro, e ou.tra no de JI:111:10
de Gada um aFIno" das' pessoas, que desCjiminhárão
ouro,. prata e outros met~es, sem pagar-em as quin_.
los a minha Fazellda, e dos que os não maJi<;~rã'o na-.
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dita Feitoria; e procederá contra elles na fórJlla de
minhas Ordenações e Regimentos.

17 E mando ao Governador Geral do dito E-stado;
Chanceller da Relação delle • e Desembargadores del.
la. Provedor mór de minha Fazenda) e mais Prove.
dores della. Capitães das mais Capitanias do dito
Estado. Provedor das Minas. e mais]ustiças delle,
e a todas as pessoas. a que o cOJ;lhecimento deste Re.
gimento pertencer. o cumprão e -guardem. e fação
cumprir e guardar sem duvida. nem contradic~o

alguma: o qual valerá. como se fosse Carta feira em
meu nome. posto que seu effeito haja de dur.ar mais
de um anno. sem embargo da Ordenação do Liv. 2.

cril. 40.. que dispoem o contrario. Francisco de
Abreu o fez em Lisboa a 8 de Agosto de 1618. Diogo
Soares o fez escrever. REI.

Liv. 3. das Leis da 'i'orre do Tombo foI. ':.n:

Ord. Liv. 5' Tit. 80. á Rubl'.

Alvará. em que se permil/io aos Officiaes das COI/fadai
o uso das espingardas.

16r8' Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem;
que havendo respeito ao que me enviou dizer por sua
petição o Monteiro mór deste Reino; e vistas as cau.
sas. que allega • e ser necessario para boa guarda
das Coutadas delle. e conservação das madeiras, que
os Officiaes dellas trag~o espingardas de pedreneira:

. Hei por bem. que os que de presente servem nas
dicas Coutadas. as possão trazer, sem obrigação de
irem rres juntos ~ e sem embargo da Lei em contra·
rio. E mando ás Jus-riç-as , Officiaes e pessoas I a que
o conheci mento disto pertencer) cumprão e guardem
~te Alv-ará, como se nelle contem; o qual me praz,
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.que,w!.lha., 'tet'íha Toi'ça' e·v~gor, filo~toque ,0 effdto
deJle,hajR de durar mais de um anIlO, ~em embargo
da Ordenação .em .c-antrar·io. Cypriano de Figueirtdo
.0 fez em Lisboa a 2 de "No-ve.mbro de l61S. E eu Puo
Sanches :P,arinha oJfh. ~SGr(}ver. REl. .. ,

Liv. 5•.das-Leis da TOll'edp :r:O~llQO,tolo 100.

~-------.-.

.()rd ..I.:i\r.2. Tit. 47. á Rubr.. . .
Alvará, em gue St de.terminou , 'que os 'Governadores da

Estado do Brasil assisláo na Bahia .d! erodos os Santos .•
e sem 'isso 'n~o ve11Jáo or.def{ado J 'nem exercitem juris..
~~ .'

c
, • • 1'''

EU.EIRei faço'sàb~ ads que.este meu Alvara Vire'm, 1'6.2~
que J aonsi~erando. ~u "0 muito. que importa a meu
<jerl,iiço, e ao bom ,governo do Estado .do :Brasil., que
M GOlerna<iores.delle resiclão pessoa·lmente na ,Cidade
do Salvador da 'Bahia l.de Todos 'as 'Santos,; e vendo
que, d'e muitos·annos' aJ esta ,parte , sem embargo das
([)rdells J que áéerca dl.sto'·tenho .dado .. vão-os·Gover
naclores, por a-lguns pàrticulanes tespei~e~. assistir o
mais .do tempe de seus·governos··na ,Capitania de Per..
nambuco; sendo-me tambem presente, que com á
s.ua ausencia da qj~a Babia, ,de mai,s .~~ ,resultar ~da..
mnoe dilação ao' despac.ho dos ne:gocios da Justiça
e minha Fazenda, ticao re.cebendo o"'lpxes-são os mo
radores do mesmo E-stado.; e se aúisca 'muito aquelle
Porto, dei~ando-o ..desamparado , e sujeito a poder
ser acommer.rido de inim~gos: ~e·rendo. co-mo he ra-
zâo. prevenír os in.convenient.es apontados:;.e desejan-
do de uma 'l./ez .dar .tal ordem, que inviolavelmente
se cumpra: Hei por bem e 'mando. que nenhum dos
Governadores, que eu daqui .por .diante en.viar ,ao dItG

LL. Ex/r. '[cm. J. N,u .
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Estado' do Brasil ,; deixe de residJjo) em quanto durar
o -seu goverl1o ) na- dita Ba'niã) para. onde se embar.
eará-cm direitlH-ll desta Cidade I e dalli se'não mudafá
por accidellte algllf.ll' para Pemambuco sem e~ressa

arde-m minha; e que o mesm@ se ·e·ntenda nas pessoas
que por qualquer caso succederem no dito governo I

~ b Iem quanto o ·ri"erem adlua Goma,._ so • pena, que os
que o contrario fizerem não venceráó seus ordenados I

nem exercita-ráã jurisdicçãó' alguma, de mais de que
mandarei se proceda, .Q'omo o hou.ver por meu serviço,
contra os q\l.e quebrarem estâ. minha Ptovisão~E para
que venha á' noricia' de todos, se publicará" na Chan.
cdlaria, e se registará na S€cretaria de Estadô) no
Desembargo da Paço I.e no' Conselho da.Fazenda·,.en.
vianda-se tamrre·m eopias deli" por' vias, assignadas
pelo Chanceller mór', á Relação do Brasil, que reside
na dita B'àhia.,. e ás mais Capitanias daquelJe Estado,
par.a se ·registar..em nos ~ivros da dita Rel'ação, e'nos
Ô;l .., Camaras das ditas Capitanias, .para constar do que

I por"eIla.mando; e a' propria se guardará na-Torre do
Tombo.,; ,para atado o,tempo- se saber o q~e houve
por bem de dispor nesta materia ; e cumprir-se-ha i,n.
teiram~me, como nella. contem; posto ql:le seu
effeito haja de dlJ'rar màis d,e um aBno, s€m embargo
dfls Ol:d~naçõeg.·. lque o contra1'io dispoem. Pedro Va.
rella-.a fez··em Lisboa-,a 2 r de Fevereiro de [620~ Chri.
stovão Soares.a fez. eSCrever. REI.'
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'Or.d. Liv. S. Tit. I. ao princ.

J?(gime1tto ,do Juizo lias .Confiscações.

O ;Bi-~~o 'D. 'FerJiã; 'MartiFls .Mascarenhas J Inºlúi
sidor :Geral nestes Reinos' e Senhorios de Portugal_,
do Conselho ,de Es.tado -de'Sua Magestade ,.etc Fa
zemos saber J que eom parecer .de .pessoas de boa COB

sciel1ci~, Le.t!ados, e. de experiencia dos flJgocios ~o

Santo ,OfficlO , ordenou Sua Magestade novo Reg!
mento do Juizo das Confiscações pelo crime de Here.
sia e .Apostasia,; declarou neHe álgumas cousas dé\s
que-se .cominhão no ,Re.g;imento" qu~ a~ég€)ra servio.s
accrescentílndo' e reformando,outras., e encarregando
nos por 'Sua Carla ,b fizessemos dar á e.xe--cyção, e que
aos traslados deIle, as~gnadQs p@,r dous do ,Conselho
(Jerà'l da ')Inquisrção: se désse tanta fé .e cr~âito .•
,tomo ao proprio original, que está 'n@ 'Secr~to d9
mf!smo Cons~lho~ ,por lIe assignado; e'.sendo viste
por nós ,o dito Regimento" e a ,obrigação., que' te.
;~os de o Jazer cumprir ,e g-uardar J o fizemos lqgo
l,lllprimir, para que impresso e assignado,por dOlls do
:e~mse'Jho Geral do Santo Offic'io., se,cumpra·:·e·man
damos aos Juizes do 'Fisco ,; Officiaes delle. ,e ás mais
'pessoas, a que (oca, Q guardem ,e >cumprão inteira..
mC'nte) assi como nelle ·se eOlné,m • e :Sua .Magesta
de mand ; o qual 'Reg'imeoto 'he o gue ,ao -diante
se segue. Dada ,em LisbQ:a -sob nosso -si.gna·J sómente
,aos,? dias cio l'ne-z de Dezembro. 'Simã0 Lop.es a fez
.anno de j 620. '

,Q Bispo D. Fernão' iV1artins Mas.car.e1thas~ lnquisi-:
.dor Gera/..· .

DOM Filippé, por·gra·ça de Deos Reine PortUg~
.(1 .dos A~ga,rves.) d'aquem e .Ê1'alem mar" ~tfl Africn

Nn2
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Senhor-ue·-Gtriné ;- e -da-eonqu ista ,-Navegcr.ção I Com.
mercio da Eth~opi~ .J\.r.:lqla. J Persi~ "-e.: da lndicl, etc.
Faço 8Z1ber que' querendo eu ora prover, e dar ordem
ácerca .dá b(}a.arrecadaçã6 e adminisrração dos bens
e fazendas.- confiscadas para minha Camara e F~s,<Y

:Real por razão do crime d~ heresia e aposrasia em
todos meus. Reinos e Senhorios, e assi ao, LilOdo e

_ fórrna , em que os Juizes,. Executores.). Thesollreiro3
e· mais Officiaes do dirQ' Fisco.· devem proceder nas
causas ~. materiasl. perr,enG:entes. ás ditas ,Con hscaçóes,
execuções.. e arrecadações~, guarda e conservação dos
ditos bens .e·fazendas confiscadas), mandei. ver por

,p.essoas de -b0a c.onsciencia-.. letras ,. e expe.rien.cia ·dos
.neg0cios .. e mate ria do' Santo OffiG:io, .os Regimentos
e.Provisões·"de que-' a.tégl;lra...se usou ;~e p.or serner

:cessarío .declararem-se a.lgumas CGusas, e a€crescen.
,tarçm-se e refor-mafem.se- outras, . COlio parecer dos
(tiros Lerr:ados,. e d~s d@.meu. Conselho ordenei o Re~

gjmepto seguintcr.. d().qual hei por bem ,.que.se usa
da'1ui em diante) e não de.Qutro algum.,

Primeiramente. os Juiz~s dás Confiscações serão
pessoas de boa consciencia e letras. e muita ,confiao.
ç.a. sem-raça alguma deMouro, ou.Judeu.> e.ácer€~

da nomeação e provimento destes, cal'gos· se guardara
a ordem e fórma. que ~1I ordenar· pGr um Provisâo
de fóra; e as cartas. que se lhes passarem, serão por
miro assignadas' ,..e pa~sadas pela Chaneellaria·, e neUa
farão juramento em fórma nas mãos do. Chancell~~
mór I de bem e vercladeiramente adrninis[rarem 1) dIto Offido.

Capitulo'·]l. _

Tanto que-o' dito J[JÍz- tiver'·especial·.reca-do dos
lnqui.sidores p.0~ e~Grip.to,,,em ,q~e lhe. fação sab~r ~. .
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'que rtl"llhcfá/ão pife'nder 'algtrm{l p(!ssoa', irá'lo'go com
I myita dJ1ig-~ncia'ás casas, onde morarem os c13J'Pado~,

com o Escrivão de seu cargo, e'€om'oulro Estri'v-ãç',
ou Tabdlião, que ta,mbem cornsigo levará, e haverá
á. sua mão todas· as Gha V(lS da~ tacs casas I e· das arcas'
e escriptori'ds, que. nellas estiverem, 'p,Ü'a que se não

'ptJssa sori gar, Mm esconder côusa algHrna' ';. e 'man-
:dará a cada l:lrn·dos.·d.itos ESHivaes, que faça seu· ln..
ventaria, por si apartado ~ .de t0ctos os bens movei~

e de raiz·, que forem achados 'ans .ditos culpados',.
declarandQ fiOS ·e:ii1os lnycmrarios-as conf.rol1l'aç'7 {'s dos'
bens de raiz, .e·os lugares onde estão.; e nos moveis i

porá taes" signaes e d'eckl'l'açóflS, por cnde .em todo'
tempo se possão conhecer, e saber quaes são; e sendo· .
peças de'. OU'j'{) , ou' de prata, ;se pe_ará-õ e ava1iaráô--'
.pur Offic·iaes, ou pessoas, qu.e'o~bem entendão, .cotn '
Jtlra'mento) ·.que lhes será dado'; ·.e far~·se-ha-·. declara.'
ção das feições, ..e-<Jbrà,das ditas peças, _~~as marcas'
dellas j .e a ped raria· se -a \·aJ1a.r.á -'Ülltf'Osi pela- .dita ma:. 
neira j e se -assentará -nos oitos lnvcnta{·ios' ecm -de;.; 
dara~'ão da val'la clel'la, e cl0s mais signaes- e' f,eÍiç(jes~ .
que tiver, de modo que com :1s,dha-s- ·deda-Mifões ná& :
pOssa haver 'engano nas dita,:> p~ças';' -nem' se 'possã~ '.
trocar umas.pçr OULra-s, J1~m haja. ·sobr:e .isso dt:lVida'~
alguma•._

Capi.)ulo lU.:·

K sendo: t(!'aso , ql"e ao te,'m'po-;, qtle o Meirí"nhà ) <0\1
eutr'o algl m Offfciéll do Santo Omeio' for por ma.nda_ ..
do dos Jnquisidues '.pH:r\~1er alguns CUlpàdos, não se .
achando' o dilo Jui'l das Cc,nfiscaçóes, será requerido'"
de, mi-n'ha .parte 'ql,alque-r .e, rregCi'dor, ,ou -Jttiz" que'
pnmeiro ~e'achar; Cju-e 'va fazer- 'Os ditos Jnventari0S'<s
o qual 'os fará pela t6rma :anma declarada: eo dite
Meirinho', ou outro .Qfn<llal· dr 'anta Officio; GjUO for
fatze,r a p'risão;, ter'éÍ entre ramo te m~das as chavesdas "
casas J arcas e .escr·iptprios ..dos diws .(ulr'ldcll.; e. S~·;.:
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não sahirá deltas até n'ão vir qualquer dos ditos Jul.
-gadores, que houver de fazer o dito Inventario, ao
qual as entreg~rá para i.ssQ.

.. Capitulo IV•

E assi fará o dito Juiz escrever nos .ditos Inven.
tarios todas as Escripturas e Liv.ros de razão, que nas
ditas casas se acharem, sem se trasladarem todos; só.
mente se porá por memoria a suhstancia.do que con.
tém em si, e as Escriptu ras, por quem forão 'feitas, e
em que tempo.

Capitulo Y.

'Pela mesma mal1eira fará o dito Juiz escrever nol
ditos JnvenrJ!rios. todas e quaesquer dividas, que forem
pevidas aos ditos culpados., ou que dles deverem aou·

,'tras .pesso,as: .e .senda-lhes achadas algumas cousas
,alheias, fará disso declaração nos Inventarias> conforme
·a inforrnayão, que sobre isso tomará, assi das pessoas
.de casa c visinhos.> que lhe p~lrecer o 'poderáõ saber,

, e a maneira I por que Nieráo .a poder dos ditos culpJ.
<:los" ,e o direito e aus;ão, que(nellas tem> como do
Li vro de rasão > ,Escr.~ptur.as .e papeis, que sobre isso
achar; e de tudo fará o sumrnario, que lhe ~ar~cer

necessario.conforme a Direito, e com juramento, de
modo que tudo fique bem declarado no dito .Inventa.
rio) e se não possa sonegar cousa alguma.

C~pitulo FI.

'E achando.·se nas ditas,casas alguns livros defe~os,
ou outros papeis., de qualquer qualidade que ieJão,
pertenCentês ao ISamb Offieio, feIrá O dito Juiz filz~r
tlisso auto apartado; .e en\vial'á os ditos liv.ros e papeIS

; pêlo E crivão de seu cargo aos In<!Jllisidor~s, para nissO
.prover€!Il como lhes parec~t justip. ..
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Capitulo 1/11.

O dito Juiz mandará recado' ao Thesoureiro das
ditas Confiscações J para tambem ser presente ao fazer
dos ditos Inventári6S; os quaes serão Ilumerado~ em
todas as folhas,' e no fim deHes se fará encerramento.
que será assignado por elle Juiz J e pelo Escrivão de
seu cargo J e pelo Escrivão J ou Tabellião , que ha de
fazer um delles, como acima fica dito J' ~ pOI' ~uas
testemunhas das que forem presentes; e não podendo
o diro T11esoureiro boamente ser presente J nem p~r isso
se deixaráã de, fazer os ditos Inventarias no JIlodo so
·brediro J com as testemunhas, que forem presentes,
que ao meRos serãO"duas: e será tarrlbem presente ao
fazer dos ditos Inventarias uma pessoa das que per
tenderem direito na tal fazellda J ou alguma outra pes_
soa, que esteja por elles J como' seu Procurador j á qual
se dará juramento J que tenha cuidado do' que perten~

cer a bem das partes: e querendo as ditãs parres, ou
seus Procuradores fazer alguns requerimentos J ou ajun
tar papeis J o farão em autos apartados, e não nos' In
ventarias;. e pedindo disso traslados, se lhes darão á
sua custg, e não do Fisco. E sendo caso, quc'o dito
Inventario se não possa acabar em um dia, no es ado J

em que ficar, e cada vez qlle o Es-criváo dei)$:ar de, o
continuar, se nl1lneraráõ as folhas, que até áquelle
estado ficarem feitás; e fará '0 termo dó numero del~

las, assignado pelo dito Juiz, Escrivão) Thesoureiro
e testemunhas..

') Capilulo -1/1[1.

E acabados"os ditos Inventarios , todas as peças de
Duro e prata, pedraria, e outras quaesquer cOllsas desta
qualidade, e' toda a mais fazenda J que fdr achada·,
será entregue pelos ditos Inventarios ao Thesoureiro'
das Confiscações. para que a tenha em boa guarda. e
admini'stre, e.. possa· dar della conta na fór-ma, que



,.Capitulo X.

abaixo he declarado;; ela qual .e.ntrega se fará auto 011

Termo no fim do In-ventario, assignado peta dito Juiz,
. c-pe'lo Thesoureiro. e mais Offidaes, qwe ·f0rem pre_
sef.lt es , COIl) testemunhas; e o dinheiro se metterá no
Cefre de tres chaves, carregal'ldo-se primeiro no livro,
,.co.mo adiante vai declarado no cap. 3 r....

Capilulo 1}{.

-E quando ,os pr-csos' forem tão pobres, EJue não,te.
-nhao fél'lenda alguma, de que se possa fazer Inventa.
rio, os Officiaes passaráõ cerüdão de como se não fez

.Inventario da ·tal pessoa, por nno.ter fazenda alguma;

.e· estas certidões se ajuntariõ aos mais Invenrarios I que

.se fizerem: e dado caso, que prendendo~se sómente o

.mando, OlJ só a mulher, se faça Inventario de toda a
falenda, que ao tal tempo h(mver no casal, e se depois
.se prendt:1' aguelle , que ficou solto; se fará outro ln.
i,,'entario de novo; porque podia adquirir bens ·no meio

..1Ç.n?pq.

,O Thesoureim das Confiscações terá dous 1ivros de
~ua receita, por que ha de' dar suas contas; em.um dos
quaes se lhe carregaráã.em receita por lembrança todos
os hen.s moveis e de raiz " j.uros , fóros e pensões I e
pilpeis çlíl.S pessoas, .que se prefldere:m, por titulas se
parados, .c.ujos ~forem, ~ dos Lugares Fregu~jas.,

em que estiverem, com todlS as dec1araçõe-s c distlllc•
ções necessarias. assi,como ec;tiverem lançados nos In
ventarias; e cm poder dos ditos Thesaureiros se,de
pQsita.:r4P todas as cousas, àe ql:le .se-lhe-fizer re~éJra,

~ flUl~C;l. I:!a v~rá Depo$itMios, como atégoril ;!olavla j ~
tudo recalhel'.á el11 casas seguras. que J-tle mandarei
dar. onde ·as dita.& COllsas e.stejão comrnociamenre: ~

Q outro livro, que o dito Thesoureiro .hOl de ter, sera
dafe~.ita e dt:spesa .do.dj(}heiJo VkYO, q,Ue sd,hl: ell-
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tregai'; O qual livro ha de estar s~mpre fechado em
uma arca com o dinheiro, na fórma, que abaixo irá
declarado.

Capitulo Xl.

E achando. se dos ditos culpados bens, que se nãa '
possão conservar, guardando.se, assi como pão, vinho.
e outras cousas semelhantes, o dito Juiz as fará vender
em ,publica almoeda , quando lhe bem parecer, estan':'
filo elle presente á tal venda com o Escrivão de seu
cargo, e o Thesoureiro do Fisco; ao qual se entregará.
o dinheiro, que se fizer nas yendas das taes cOllsas; e
se lhe cárregará no livro de sua receita pelo Escrivão
de seu cargo por dinheiro vivo; e se merrerá no Co
fre. ou Arca, corno fica dito.

Capitulo XlI~

E pela dita maneira fará o dito Juiz arrendar os
bens de raiz, que se acharem, dos ditos culpados, a
quem por elles mais der; estando olltrosi presente aos
ditos arrendamentos o dito Thesoureiro e Escrivães; e
o que se montar nos ditos arrendamentos, se carregará
no livro da receita por lembrança ao dito Thesoureiro
com as ditas declarações. que se fizerem nos taes ar
rendamentos; e chegando os tempos dos pagamentos.
elle terá cuidado de arrecadar, ou executar os devedo
r.es; e 'O que assi arrecadar, se lhe lançará no outro
livro na receita por dinheiro vivó, fazendo-se disso
a.ssento pelo Escrivão de seu cargo; e pondo-se no
titulo dos arrendamentos as verbas necessarias para de
claração e descarga da tal receita, por lembrança;
como tambem se, hão de pôr nos bens, que se absol
verem e tornarem ás partes, conforme as sentenças.
que hão de ficar ao dito Thesoureiro, tirados dos pro.
cessos para sua conta, e os bens moveis. que se hou
verem de vender, por se não damnificarem, ou perde-

LL. Ex/r. 'Tom. 1. 00
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rem; e dos bens de raiz I qu~ se arrendarem I ou bene~

ficiarem, se dará rdàção no Conselho de minha Fa~

zenda com todas as confrontações das propriedades j

para eu ter d~ tudo rloticia, e mandar o que hou.ver
por meu servIço.

Capitulo XIIl.

Mandando os Inquisidores prender alguns culpados
fóra do Lugar, ou Cidade, aonde re idem os Officiaes
do Santo Officio , ou acontecendo que os bens dos ditos
culpados estejáo em qutros Lugares, aonde os ditos
Officiaes commodarnente, e com a brevidade e segredo
necessario não passão acudir pessoalmente, passará o
dito Juiz Carta em meu nome, por que se mande aOI
Corregedores I ] uizes, e ql1aesquer outras Justiças, que,
tanto que souberem que os ditos culpados estao presos,
~ão logo com toda a bl'eviciade a suas casas com dous
Escriyãcs', ou Tabelliães d'ante si I que lhe tomem as
chaves dclIas e as arcas; e fação fazer a cada um dos
ditos Escrivães um rnventario, por si apartado, de to.
da a Fazenda e bens, que forem achados aos dito!
culpados, na mâneira I e com as avaliações, peso e
~kclarações, que acima he dito Cap. 2. ; e que aca·
bado o dito [nventario, todo o r1inheüo, peças ~e
euro e de prata, e de pedraria " e cousas desta qual~ ..
dade " e assi toda a mais fazenda I mov~is e de raiz I h
vros e papeis, que lhe forem achados, fação sequestrar,
e entregar pelo dito Inventario a uma pessoa abonada.
segura e de confiança, e que não seja Chrisrão Novo I

nem parente dos presos I com um dos ditos Inventa
rios; e mandará recado ao Thesol:lreiro do Fis€o, para
ir, óu mandar arrecadar e tomar entrega de tecla a dita
fazenda e·bens pelo clico Inventario ,J que se .tiizer.; nCl
qual se lhe fará termo _de entrega, como acima ijta
dito I ficando o Depositaria desobrigad@; e não ~a~
vendo mais que um Esci'ivão para fae.er o I.nvent.a~JO~

cm tal caso o Julgador J que o mandar fazer I envJaf2



Capitulo X/V.

Capitulo XV.
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. O proprio ao Juiz do Fisco, e ficará o traslado em pu
blica fórma , em que assignaráõ todas as pessoas, que
assignárão no proprio, e o dito Depositaria estará tam
bem presente ao fazer dos ditos Inventarias j os quaes
serão cancertado~ um com o outro perante o dito Cor
r.egedol') ou Jui'l ) que os fizer) e por elles assignadas ;
e nos ditos mandados irá trasladado este Capitulo.
pelo qual mando aos d iros Corregedores ,-1uizes e J usti
ças, que assi o cumprãa inteiramente j e que fação as
raes diligencias com todo o resguardo e segredo) de
mo~o) que não {o sentidos anre.s de com~ar o ne.
gOCIO.

o Thesoureiro) ou Depositaria dos ditos bens. os
rerá a muito bom recado j e não fará delles cousa al
guma sem especial mal'ldado e com missão do dito
Juiz das Confiscaç6es: e achal1do-se que os ditos The
soureiros, ou Depositarias eFltregáo alguns bens ás par
tes) ou lhes permiuem usar delles, ou quaesquer ou
tras pe soali) o Juiz procederá contra elles á prisão) e
ás mais penas, que lhe parecer, conforme a qualidade
da culpa.

E depois que os ditos bens forem pela sobredita.
maneira sequestrados) e póstos em ar:recadação) pare
tendo aos Inquisidores que se deve dar alguma cous~

pa~a alimentos, e despesas necessarias dos culpados t

cUJos forem) em quanto durarem seus livramentos) ê
seus feitos não forem finalmente sentenceados) passa
ráõ Precàtorios para o Juiz lhes mandar dar dos ditos
bens o que a elles Inquisidores parecer que he neces
sario para os ditos alimentos, e deipesa dos culpados:
e pelos ditos p.reca~orios com cOl1hecimento em fórma t

de como as ditasJquaQtias ficão carregadas em receita
ao Thesoureiro' do Santo Offieio, serão levados· em

·002
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conta aos Thesoureiros do Fisco t e sendo necessario
vender,cm-se alguns bens para pagamento dos ditos ali.
mentos, se venderáõ primeiro os moveis, e destes O!

menos necessarios , ou que se podem pelo tempo per.
der J ou corromper, que se entre pela fazenda de raiz i

e sen ia ella tal, que os r~ndi mentos passão bastar para
sustentação do preso, e ma is despesas necessarias. se
gastem J sem se vender do proprio cousa alguma j e
não se passaráõ Provisões, para se dar dinheiro J que
estiver depositado J por haver nisso inconvenientes em
prejuízo das partes; e p:lssando.se por inadverrencia,
se não fará obra por eU . E porque atégora houve M.
ferença nos Juizos da Fisco no l11;)do de dar os alimen.
tos aos presos, porque alguns os tirão de todo monte
da fazenda J outros sómente da ametade, que pertence
ao preso J hei por bem de declarar que os ditos alimen
tos se hão de tirar sómente da parte J que pertence ao
preso; e para as Inquisidores poderem melhor ai vidrar
os ditos ali mantos J se lhes mandará um dos Inventa.
rios da fazenda do preso J ou Certidão do que monta,
para se acostar ao feito de seu livramento J e para que
a todo o tempo conste do tal Inventario J e se não possa
sonegar I como jt aconteceo.

Capitulo XrI.

Tanto que alguma pessoa for presa pelo Santo om·
cio, os Inquisidores logo J passados alguns dias, que
lhes parecer, lhe farão fazer rol das dividas J que de
;yem J e a que pessoas J e por que via J e de que tempo
são J e assi das que a elle são devidas; e dizendo que
as tem em algum livro ou livros J dirão quantos são, e
os signaes J que tem J e em cujo poder estão J e lhes fa
rão fazer as mais declarações necessarias; e o dito rol
com as declarações enviaráõ ao Juiz ~o Fisco J para se
ajuntar ao l11yc:ntario J e se cotejar com eUe.
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Capitulo XPIl•.

A experiencia tem mostrado que os culpados no
crime de heresia e apostas ia t para éncobrirem a fa
zenda t que sabem ter perdida pelos taes delictQs, pas.
são Lerras de Cambio. em que se fazem devedores das
quantias que querem; por tanro não se admittão as
taes Lerras t em que se fazem devedores a 'outros seus
parentes e affins J e outras quaesquer pelisoas, decla
rando que são de pannos. ou sedas, ou outras merca.
dorias I que dellas recebêrão , sem. primeiro provarem
a mercadoria, que tal era. e constar que a recebêrâo ,
e que foi achada nos bens sequestrados, ou outra em
seu lugar subrogadll com o preço J que della procedeo,
e tambem nos contratos e EscrÍpturas de sociedade,
que os presos fizerâo de dinheiro, que lhe foi dado
para trazerem a ganho J ou outros t que mettêrão com
partes em companhia, se se não achar dinheiro proce..
dido desta sociedade, ou do que tomárão a Cambio.
nem nos bens sequestrados mercadona alguma adqui
rida com este dinheiro, com que o preso tratasse. se
não mandaráõ pagar as dividas J que por esta rasão se
p~direm. sem as partes justificarem por outr~ via.
vJ~ra a grande presllmpçâo, que ha de se fazerem con..
]UIOS nesta materia J e o.que a experiencia tem mostra.
do.

Ca'pitulo XVIII.

o Juiz do' Fisco, tanto que alguma pessoa for presa
pelo Santo Offieio', e lhe for feito Invemario J mandará
lançar pregões, que toda a pessoa. que perténder ter
direito na fazenda do tal preso t ou estar-lhe obrigada
por alguma via, venha appresentar sua aução, e mo..
Strar as Escripturas, que das dividas e contratos tiver,
denrro de certo tempo: o qual não passará do que o tal
preso for senrenceado; sendo certos) que não vindo
dentro no dito tempo J lhe não serão ~ecebidas as taes.
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auções, nem Escripturas', ém' caso, que os benl: do tal
preso fiquem confiscados por sentença dos Inquisido.
res.

Capitulo X/X.

E constando claramente que algumas das ditas cou.
sas são alheias, e não qos diros culpados, o dito Juiz
informando-se primeiro summariarneme da verdade,
as fará 'logo entregar a seus donos» sem mais espera
que os culpados sejão .despachados. e o mesmo fará,
havendo algumas dividas, que con'Stár serem liquidas,
por serem de cousas, ql'le se achárão, na fazenda se
questrada, guardando a fórma da Provisão ele seu or.
ficio. A' cerca do modo de proceder, far.se.há de
tudo termo nos Inventarias, assignado pelo Juiz, e
pelas partes, que receberem 9 seu, para em todo o

'tempo constar da verdade, e ser descarregado o The.
soureim» ou Depositari@. O qual termo» na dita ma.

'neira feIto, hei per IDem que valha, como se fosse
Escriptura publica: e isto se entenderá nas cousas de
pouca valia; porque nas de ~f'eço não mandaráõ en·
1:regar cousa alguma» sem o fa~er saber ao Inquisidor
·Geral 'e ao Conselho.

Capitulo XX.

, Os Cofres, Escl'itorios e Arcas, em que estiver a
fazenda, ou papeis dos presos, em quanto o Inventa·
'rIO se não' acaba, se entregaráõ ae Thesourciro do
Fisco, ficanêlo as Chaves ás partes, e os taes Cofre~;
Escritorr s Je Arcas ficaráõ selladas com·o seBo do JUI.
ZO, até que se acabe de fazer o Inventario; e, os Livros

, da rasão se verão» eStando as partes presentes, ou seus
PrdCúradores ; e os lJivros de caixa e Escripturas se
entregaráõ ao dito Tbesoureiro por Invernaria; e,sendo
caso) ql1~ os Inve~tarios se fação» onde não estlv;r o
ThesoureIro Cio FISCO presente, os Livros de rasao e
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e Caixa, e mais Escripturas se trarão com o Inventa..
rio I e se entregaráõ ao Thesoureiro do Fisco em pre.
sença do Juiz delle; e as mais fazendas ficaráõ ao De•

. positario.

E ficando do preso mulher, filhos, ou parentes cá..
pazes da administração de alguns bens· de pouca valia)
assi como tendas de mercearia, ou de mão. poderá o
Juiz do Fisco com fiança depositaria deixar até valia
de quarenta mil reis á mulher. ou mariâo I que não for
preso, para que disso se sustente e seus filhos: e sendo
as tendas de mercearias. ou de roupa de tanta quantia,
que pareça que, beneficiando. se por venda e compra,
podem dos rendimentos dellas forrar os alimentos para
os presos, e crescer tambem no cabedal da fazenda, fi..
cando do preso mull1er, filhos, ou .parentes, capazes da
administração .destas taes mercadorias. parecendo ao
Inquisidor Geral que será beneficio das mesmas fazen
das entregarem.se-lhe , para correrem cóm o trato, e
haverem de dar conta do procedido) o fará com as
seguranças necessarias.

Capilulo XXIl.

. O dito Juiz das Confiscações terá em seu poder um
lIVro) em que se escreveráõ e assentarág todas as sen.
t~nças definitivas, que der, e o dia, em que as pronull.
Clar, e a quantidade e valia, que neIlas se contém, tu
do muito bem declarado, pafa que ao tempo, que o
Thesoureiro dos ditos bens hou ver d~ dar suas contas,
entregue o dito lino ao Escrivão do sequest(Q, para
o levar com os .Inventarias á pessoa, qne houver de
tornar as ditas contas; e outro tal livro fará cada um
d?s Juizes do Fisco de Coimbra e Ev@ra, de que en.
Vlaráõ em cada um anno traslado ao Conselho Geral dE)
Santo Offieio ) para constaor das taes sentenças) c se to..
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marem contas) e se dar ordem) para que as de Evora;
que vierem por appelIação, se despachem com brevi.
dade.

Capitulo XXlII.

E sendo caso, que os ditos presos saião absolutos
dos ditos crimes por sentença dos 1nquisidores J o dito
Juiz lhes fará tomar todos seus bens pelos mesmos ln.
ventarias, presentando-se-Ihe primeiro certidões dos
.seus li vramelHos , assígnadas pe los Inquisidores; de que
'se porá verba e declaração ao pé do auto do sequestro
da fazenda de cada um ; e se fará assento assignado por
elles de como lhe farão tornados os diros bens, para
descargo dos Thesoureiros J e descontar~se-Ihes a esse
tempo o que lhe foi daào para sua sustentação e ali.
mentos.

Capitulo XXIV.

E sendo dada sentença final contra os culpados
pelos Inquisidores e Deputados do Santo Omeio, em
que os condemnão por Hereges, ou Apostatas de nossa
santa Fé Catholica, de que se apartão , em tal easoo
dito Juiz a requerimento do Thesoureiro mandará apre.
goar nos Lugares publicos, que as pessoas t que pre.
tenderem ter direito nos taes bens t conforme as acções,
que propuserão no tempo dos primeiros pregões, ve·
nhão perame elle no ,termo, que for assignado, e que
lhes fará cumprimento de Justiça.

Capitulo XXV.

E vindo as ditas pessoas por si t ou por seLlS suffi
cientes Procuradores no termo, que pelo dico Juiz for
-assignado, e allegando alguma justa rasão de emb3r
gos a se fazer a dita execuç~o em parte, ou em to~oJ
serão ouvidas; e se processaráõ os autos, que sobr~ lSS~
se fizerem perante o dito Juiz na fórma seguinte,
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convem a saber, em Lisboa despachará o Juiz -com
os Desembargadores da Casa da Supplicação, que o
Recrcdor lhe nomear, que sempre serão daquelles •
qu~ eu nomear por minha Pro .... isão, que estará em
poder do dito RegedoT; e faltando algum dos que ell
nella tiver nomeados. mo avisar:i para nomear outro
em seu lugar. Em Coimbra despachará com o Corre
gedor. Provedor, Conservador, Juiz de Fóra. e um
dos Lentes de Direito de Cadeiras grandes, e com
um Collegial .do Collegio de S. Paulo dos mais a~ti

gos; os quaes Le tes e Collegial do Collegio de S.
Paulo serão tambem por mim nomeados; e o Juiz
tomará das pessoas nomeadas as que lhe parecerem,
que nisso poderáõ melhor servir. E por quanto em
Evora não ha tanta copia de Letrados, e se não póde
usar desta fórma , o Juiz procederá nos casos até dar
sentença final; e delIe se appellará e aggravará p'l[8.
ii Mesa do despacho do Fisco de Lisboa. c terá a
·mesma alçada, que tem os meus Corregedores e Pro.
vedares j e o que por este modo se despachar nas di.
tas casas de Lisboa c Coimbra, será sem appelIação,
nem aggravo; e nas sentenças inrerlocutorias ser;io
dous conformes, e nas definiti.vas tres; e das senten.
ç~s., em que as partes forem condemnadas, se pagará
dizIma; e assi se pagaráõ ,as custas sem emba.rgo da
Ordenação Liv. 3. ~it. 67. §. 3.

Capitulo XXPl.

E pela dita maneira conhecerá o dito Juiz. e des..
pachará quaesquer duvidas', que accrescerem na exe
cução das ditas fazendas, assi por parte das mulhe
res. filhos e herdeiros dos ditos condcmnados) co.
mo por parte de qualquer outro terceiro oppositor.
sendo a opposição tal, que por Direito e minhas Or
derraçõ~s se deva receber. e com tudo o Juiz fará
e~ecução; e havendo patte nos embargos ~ se lhe da.rá

LL. Ex/r. erom. 1. . Pp



aquilIo, que llie pcrt~ncer em Direito. conforme as
arrematações) que forem feitas.

Capilulo XXVl/.

E depois que os ditos bens forem havidos por
confiscados, o dito Juiz os fará meteer em pregão
por um Porteiro pelas ruas, Praças e lugares publi.
cos e costumados; e os moveis andaráõ em pregão
dez dias, e os de raiz trima; os quaes sC2rão apregoa.
dos em alta voz duas vezes no dia ao menos t sendo
presente o Escrivão de seLl cargo; o qual fará autos,
em que dará fé disso: e passados os ditos termos dos
dez dias t e trinta dias I se venderáõ e arremataráõ
nssi em pregão publicamente pelo maior preço I que'
por elles se achar. sendo primeiro requeridos os lan.
çadores; e as ditas vendas e arrematações serão feio
tas pelo dito Escrivão: e quando finalmente se houve.
rem de arrematar os ditos bens, serão a isso presentes
Q Thesoureiro e Procuradores do Fisco; porem pa.
n:cendo que a fazenda de raiz he de tal qualidade e
lendimcnto I. que se possa appropriar á Inquisição, ,e
l'ender para ella sem despesa de grangeari.as I o JUIZ

do Fisco dará disso noticia no Conselho de minha
Fazenda. para que, tomadas primeiro as informações
necessarias. -me possão consultar o que ácerca disso
lhe parecer mais conveniente a meu serviço;'e haven.
do por bem que se ap'pliquem á Inquisição. se desem.
penhará outro tanto juro do que está applicado para
despesas della; e nao ha'vendo compradores para ou·
tras fazendas, se poderáõ afforar a quem por ellas
mais der, andando primeiro cm pregão o tempo ~a
Orde-nação ;,e os fóros serão assÍ' mesmo para á Inqulo
sição ,abat:endo.se outra tanta quantia. como rende
rem. do que lhe está applicado de minha fazenda t

como fica di~o; e os ditos aff~famentos se farão em
~m livro. que para isso haverá J 'arre~ando.se em r~
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(eita por lembrança ao Thesoureiro.para os arrecadar:
e havendo eu por bem que algumas propriedades. ou
fóros se appliquem ao Santo Officio, o Juiz do Fisc
será obrigado a mandar ao Conselho Geral da Inqui
sição os titulas dos ditos bens. para que o Conselho'
os faça lançar no livro das propriedades. juros e pen
sões das lnquisiçães , fazend0 carregar em receita as
rendas das ditas propriedades, (;lU fóros, posto que o
Thesoureiro do Fisco fique senlpre obrigado a. cobra
lo, e fazer entrega delles ao Thesoureiro do Sant()
Officio, na fórma acima dita: e os ditos bens nã()
poderáã nunca vir aos condemnados, nem descenden
tes seus, nem a pessoas poderosas, na fórrna de Direi
to; e o Juiz do Fisco não admiuirá nenhlim Senhor
de Terras, Alcaide FIlór, ou Offieial de Justiça lançar
nos ditos bens; nem nos Lugclres pequenos lançaráõ
nelles pessoas p~derosas : e terá particular cuidado d~

saber) se na venda das fazendas, ou afforamentos ha
alguns conluios, assi por parte dos condemnados e
seus herdeiros, como das pessoas, que neil<is lança
rem; e os que nisso achar comprehendidos , excluirá
das compras e arrematações, e procederá contra eIIe~.

Capitulo XXf/lll.

•:> Estando a fazenda, ou bens em outro! Lugares
fórtl do Lugar, aonde residem os Officiaes do Sallt()
Omeio, procurará o Juiz, quanro for possivel, de
'SoccLlpat.se de olltras' occupações , e ir em pessoa TIl
zer estas execuções, levando comsigo o The.soureiro
do Fisco, e mais Officiaes das ditas execuções; e
quando o dito Juiz não puder ir em pessoa. passará
Carta em meu nome para os Corregedores, Provedo_
res t ou Jllizes de Fóra, que esti verem mais peno do
Lugar, aonde se houverem de fazer as raes execuções,
e nã~ para as Justiças Ordinarias da Terra, porque
estas são pela maíor parte suspeitas, para fazerem

Pp 1.
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Capitu!o XXIX.

venda t e arrematação da tal fazenda e bens na ma.
neira acima declarada: e o dinheiro, que nell1\ se fi.
zer, será enviado ao dito Juiz do Fisco com os autos
das arrema'taçóes, pélra se entregar ao Thesoureiro das
Confiscações, e se carregar sobre elle em receita I e

-metrer no Cofre; e os ditos Officiaes usaráõ nas ditas
execuções dos Regimentos e Provisões,. de que usão ,
e ao diante usarem os Officiaes de minha Fazenda nas
ex~cuções della.

E achando-ie alguns b,ens de algum Herege con·
demnado, sobre os quaes pendesse demanda ant(;Ç
de ser preso • estes taes se não venderáõ. senão de.
pois que for determinado' por sentença, que perten.
cião ao dito Herege; porem o Juiz do Fisco co
nhecerá destas causas. e a V;Çlcará a si de qualquer
] lJizo, aonde penderem. e em quaesquer termos em
que estiverem.; e ouvindo o Procurador fiscal, as de
terminará, como for justiça.

Capitulo XXX.

Tanto que as execuções forém findas e aca:badas I

o Juiz do Fisco tomará conta dellas ; e o dinheiro I

que deltas procedeo , e tudo o que achar, fará carre·
gar em receita sobre o Thesoureiro pelo Escrivao
de seu cargo, em um li vro , que para isso lerá; o
qual será numerado e assignado em todas as folhas
pelo dito Juiz, conforme a Ordenação; e haven~o
.Iguns Depositarias dos ditos bens, os quaes nao
queirão pagar e entregar tudo o que lhes for entre
gue e depositado. se f.:1rá execução em suas pessoas e
bens, conforme as minhas Ordenações; e assi se pro
cederá contra os ditos Depositarias, se a fazenda I

que lhes foi depositada J se achar damnificada.
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Capitulo ~XXI~
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Hei pef bem, que daqui em diante' nenl:lUm di
nbeilo 80 Fisco esteja na mão do Thesour.eiro delJe,
como alégora. esteve; mas que se ordene uma Arca

. de ferro com rres chaves, que estará em casa do mes
mo Thesoureiro, de que elle rerá uma cha \'e, o Juiz
outra, e o Escrivão outra; dentro da qual Arca estará
um livro de receira e despesa do dinheiro, que neUa·
se merter e tirar; e que se não metta , nem rire di
nheiro algum, sem estarem os diros tres Officiaes.
prese·ores com suas chaves: e o dinheiro, que se met
ter, ou tirar, se lançará no livro p0r addições , feitas
p 10 Escrivão do dico Thesoureiro. E assi mais have~á

uma casa, ou as mais) qtle forem necessal'Ías, que'
lhe mandarei dar á cu ta da renda do Fisco, em que
se rccolhão a·s fnendas e bens moveis,. que se. toma
rem para o FisC0; a qual casa ,. ou casas· estarãa· em
poder e guarda do dito Tbesoureir.o; o. qual terá cuÍ

.dado de faZier olhar e beneficiar as ditas fazendas,
para que se não damnem-, nem corrompão; e sendo
de qualidade, que se hajão de entregar a pessoas para
as ~uardar e beneficiar, elle as enrregar:á da sua mão,
pOIS s0bre elle se hãe de carregar nos livros de receita
por lembrança ,. para dar conta' delIas f corno acima.
fica dito: e quando se houverem de vender, se fará.
Da fórma acima d(·dar.ada ;' e o dinheiro, que se fizerll •

se carregará no livr.o ,. e metlerá na dita Arca..

Capitulo XXXII;..

E quandb os Inquisidores· mand'arem proceder.
c~ntra alguns. defuntos , ou ausentes, culpados de her.e
sla, ou apostasia, se pr.ocederá na maneiro atr·az de
clarada ,. fazendo~~é logo Inventar.io d(t seus. bens; e
eendo elles eond€rnnados por Hereges, se ven·deráó.
seus bens na sobredita fórma.i. C; ~ahil11do abllol.utCls lI.

lhes serão tornado,s".
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JCapitulo XXXIV.

E por quanto os bens dos Hereges e Apostata.
se perdem desde o dia, que se commettêrão os deli.
ctQS, e são applicados para minha Camara e Fisco
Real, o dito Juiz será diligente em saber o dia e tem.

_po, em que se commettêrão os taes crimes; e sendo
necessario, os Escrivães do Santo Omeio lhe passaráô
Certidão disso conforme aos autos, e saberá o dito Juiz,
se do dÍJuo tempo em diante alienárão os ditos con.
,~emnados alguns bens: e achando t que os alienárãode.
pois da delicro cammettido, fará fazer execução nos
taes bens; e conhecerá dos Embargos J com que a
parte vier.

E assi conhec~rá de'todos ~ crimes incidentes em
,seu JllÍZO; assi como f<1ílsidade. resi'stencia e 0utros
senreHlantes : e os determinafá em Mesa sem appella.
,cfio, nem aggnwo, assi e da maneira, que proced,eno!
OOtJ:OS Feitos Civeis: porém o Juiz do Fisco da Cidade
de Evora procederá nestes casos com a mesma alçada,
que tem os' Cm-regedores das Comarcas J dando appel.
Iação e aggravO', e appellando por parte da Jusriça para
a Mesa do Fisco 'na fórma da Ordenação.

Ct1pilulo XXxv.

Nenhuma pél,rte poderá appellar, nem aggravar do
.dito Juiz do Fisco para OÚHO Jufgador nas causas I que
.despachar por si só, senão para os Desembargadores,
qa~ com eHe despach:ão ; onde esta-rão pelo menoS tr~s

.des Adjuntos (I -).: e (õ) di.to JtlÍz não será pres~nrt a
desp:lch@ d0S Daes aggrav(!)'S ,e appdlações: e nenhum
Escrivão escrevellá 1.1'OS aggrav~s-e requerirnenr6s, q~e
se fizerem ao Juiz do Fisco J senã0 sómente o Escn·
Não G.Q dito Fisco.
{r) V. J\SSCllt. de 24 de Julho de J66~••
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Capitulo XXXVL

O Juiz das Confiscações não fará composição al
guma sobre os bens confiscados. nem os maAdará ven
der I nem arrematar fóra- da almoeda ; e nem elJe I nem
o Escrivão de seu cargo. nem outro Official algum
das ditas ConiiscaçÕes. nem da Inquisição comprará,
nem haverá por si. nem por outra interposta pes~(la , .
cousa alguma .das ditas fazendas: e fazendo o contra
rio I incorrerá cada um em pena de cem cruzados, e.
serão privados de seus Offieios, e pagaráõ. todos oSo...
damnos e perdas. que por isso recrescerem á fazenda..
do Fisco, e perderáõ pelo mesmo feito a Fazenda ,_
que comprarem; e o Juiz do Fisco tirará cada almo
disto devassa, e a despachará com os Adjuntos) que.
lhe são 'nomeados; e o juiz- de Evora procederá na·
fórma atraz declarada; porém havendo taes rasões).
que pareça bem fazer-se composição com as partes,.
datá. disso conta ao Inquisidor Ge.ral; o.qual me com.
municará a materia com as rasões ,. qt,1e sobre eIla s~

aponcarem) e com seu parecer•.

Capitulo XXXVIT. ..
E por quanto na arrecadação das fazeAdas seque..

stradas algumas vezes se não poderá. escusar fazerem.se·
algumas despesas. hd por bem que todas as necessarias,.
que sobJ'e isso se fizerem por mandado do Ju.iz das
Confiscaçõe~. sejão levadas em conta ao The-soureiro..
e Depositaria dos ditos bens;. aos quaes r.:nando que te-o
nhão muito cuidado. e ponhão toda a diligencia em.
a~recadar e cobrar os hens, que forem confiscados pelo·
duo Juiz, e app)icados para minha Camara e Fisco ,_
de rnaneira., ,que por seu. descuido e· negligencia. se não
perca CO\llsa .alguma J sob pena de o p~garem em' do.
bro: e a mesma ordem .se terá nas despesas da Justi•.
sa i as ql,Jaa se faIáo. das. (.W),demnações j e.nãQ as-ha.~.
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vendo, as mandará fa'ler o Juiz' ao Thesoúreiro~ een.
carrego e mando ao dito ]Ul.Z que não faça mais des'pc.
sas) que as J1ecessarla~.

Capitulo J{XXVIlI.

o Thesoureiro ·do Fi·seo ·dar.á :conta 'com entrega
cada dous ânnos n s Contos do Reíno perante um dos
Contadores delles, que·o Contador mór nomear; o qual
será um, dos mais amigos e mais sufficientes da casa;
e a dita conta será revista por um Provedor outrosi dos
mais antigos e súffieientes, tudo na fórma do Regi.
mento dos Contos; e parecendo no Conselh@ de minha
Fazenda) 'que se deve recensea-r a d~ta conta antes dos
.oous ahnos, em qualque-r tempo {) poderáõ mandar
Lner por ·um ColHador, que no dito ConsellllO se no.
Jtll"ar, ou' pelos Provedores das Comal'tas de Coimbra
e Evora; e sobre e-que do dito or-çamento resultar,
proccderáõ como lhe parecer conveniente a meu ser·
viço e boa. arrecadação de minha fazenda..

Capitulo XXXIX.

E qU3:ndo o Juiz for fóra a fazer diligencias do
Fisco, sendo Desembargador da 'Casa da Supplicação~
como deve ser, e h~~vendo-se de fazer as despesas a
conta da Fazenda do FisCQ, haverá dous cruzados p~r

dia; e havendo de ser á custa das partes, leyará ~~
reis: e os Juizes do Fisco de Coimbra e Evora !evarao
a seis tostões á custa do Fisco, e á custa das partes a
àous cruzados; e porque as di~jgencias e execuçó.es,
que o dite Juiz vai fazer pelo districto) são multas
vezes cm panes) onde se não achão Meirinhos e o~.

tros. Otliciaes) com quem as póde fazer, e as maiS
vezes oS da erra são suspeitos, e as deixão de ~a~er
por r.espeltos ? que rem, o que h~ ~m gran.de preJuldO
do FISCO; heI por. bem que os JUIzes. dos dlSU;lctOS e



Capitulo XL.

E x T ~ A V A G A N T E S.

Coimbra e Evora tenhão cada um seu Meirinho» a
que ·se dará salario co~veniente: o qual lev.a~áõ c~m.

sigo I quando forem fora a fazer algumas diligencIas;
~ haverão a trezentos reis por dia» e a quatrocentos á
custa das partes. E assi hei por bem) que os Juizes da
Fisco de Coimbra e Evora) assi nas ditas Cidades»
cómo quando forem fóra nos seus districros) tragão
Vara branca. como trazem os Corregedores das Co.
marcas» assi por auctoridade do cargo» corno para
melhor se arrecadar a fazenda do Fisco.

/

E por ql1antG nos Juizos do Fisco de Coimbra e>
~voré\ ha dous Sellos de minhas Armas. um grande»
que serve de sellar as sentenças» e outro pequeno J

com qile se sei Ião as Cartas» Mandados e Precatarias»
que vão para fóra» o que atégora no J ujzo do Fisco
desta Cidade se não usa» ~ que he occasião de se des.
cubrirem alguns segredos: hei por bem» que o Juiz
do Fisco desta Cidade de Lisboa tenha um SeBo pe
queno de minhas Armas» tambçm para sellar as Car
tas e Mandados» que forem para fóra» e se não se!
lem com outro SeBo .algum. .

Capitulo XL!.

E porque muitas vezes os Officiaes do Fisco vão
fazer diligencias pelo Reino» assi por bem do dico
Fisco) como para alimentos dos presos» e para isso
levãe Precatarios e Mandados) dos quaes muitas ve.
zes nao dão conta, nem do que fazem por elles; hei
por bem» que no dito Juizo haja um livro .. em que
se lancem e registem por -lembrança todos os papeis
e diligenci'ls desta qualidade, que 'Se mandarem fazer.
para pelo dito livro se tomar conta aos ditos Officiaes
do que Rzerão', e do que ficou por fazer i o qual livra

LL. Extr. '['om. I. Qg" .
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estará na mão do Escri vão do Fisco, e com elle con.
tinuará6 os Officiaes, que forem fazer êstas diligen.
cias j e os que forem arrecadar dinheiro, trarão ceni.
dão dos Jllizes, ou Corregedores, da quantia, que
arn;çadarern) para que não possão entl:egar menos.

Capitulo XLIl•

. E quanto ás suspeições, que forem postas aos Jui.
zes do Fisca nas cousas, de que em razão d() dito
Offieio conhec~m, hei por bem e mando, que se te.
nha a maneira seguinte: Tanto que a éllgum delles fór
intentada suspeição) por alguma pane, não se lançan.
do logo por suspeito., sendo o tal Juiz Desembarga.
dor, remetterá a tal:suspeição ao Chanceller da Casa,
que hei· por bem seja. Juiz desta suspeição, e a deter.
mine finalmente em Relação como for Justiça, com
os Adjuntos) que o Regedor lhe nomeará na fórma da
Ordenação: e não sendo o Juiz De~embargador, re
metterá a suspeição, que lhe puserem, ao Corregedor
da Comarca j o qual conhecerá della, e a despachará
finalmente com os deputados, com quem despacha o
dito 1uiz as marerias das Connscações, sem da sua
sentença e determinação haver appellação, nem aggra·
vo: e em Evora despachará6 o dito Corregedor co~

o Provedor da Comarca, e Juiz de Fóra da dita Ci.
dade j e em falta de cada um delles, com o Juiz dos
OrHios, sendo \.errad:) e graduado, e approva.d~j e
sendo ausente o Corregedor, julgará a suspelçao o
Provedor com o~ ditos dous Juizes sem appellação I

nem aggravo; e sendo julgado por suspeito J conh~.
eerá da dita causa o Corregedor) ou em sua auscncla
o Provedor da Comarca.

Capi/Illo X LIlI.

E assi hei por bem que J quando for posta SUSpCI-
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ção a algum dós Juizes oas Confiscações I antes de lhe'
~er recebida.) d~p0site vinte cruzados) sendo o Juiz. a
que apuser. Desembargador; e não endo Desembar
gador I depositará dez cruzados sómente: as quaes
quantias se perderáõ pa ra as despesas do Fisco I send()
os ditos Juizes julgados por não suspeitos•

.Capitulo XLII'.

Evindo.se com suspeição a algum dos 'Escrivães
oas ditas Confiscações) o Juiz ddlas tomará um 1'<1
ucllião) ou ESG:rivão da Terra J em quem não· êol1
corra cousa alguma de suspeição, que assigne com o
dilO Escrivão em todas as cousas, que elle e6crever nas
causas, em que lhe for posta a tal suspeição; ao qual
Tabellião) ou Escrivão, que assi tomar J se não poderá.
pôr s~speiç~o ; e os autos, que por elle fore~ feitos na
manma aClma declarada, serão firmes e valIosos., co
mo se asuspeição Ihe não fora posta; e em tudo o mais ..
I~Cante a esta l1'Iateria das ~uspeições, se procederá na.
forma I que eHá determinado em minhas Ordenações.

Capitulo XLV.

O Juiz do Fisco levará das partilhas conforme ao
~Ie a Orgellação manda, que levem <:'S J.uizes dos, O~
[aos; e·sendo as partilhas de muita quantIa) é de mUi,.
t~ trabalho I o fará saber ao Inquisidor Geral, para
msso o.rdenar o que lhe parecer; e levaráõ 0S clit?s Jui
zes asslgnaturas á custa das partes sómenre. aSSl como
os Corregedor-es das Comarcas. .

CtJpilulo XLPI.

O ~ Juiz do Fisco, Thesourciro) Escrivão e meti,
fficlaes poderáõ trazer armas defensivas I e gozaráíi

dos mais Privüegios f de que gozão os Officiaes e
Qg2
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Familiares do Santo Omcio da Inquisição ;. e o dito
Juiz do Fiseo será Conservador de todos. os Privilegia.
dos, para lhes fazer guardar seus Privilegias; eserá
Juiz dos Officiaes do Fisco. e dos Familiares das ln.
quisições nas causas, em que gozão dos P.rivilegios
da dita Inquisição'e do fisco, dando ap,pelIação e
aggravo para o Conselho da Inquisição conforme ao
mesmo Privilegio; e o Juiz dB Fisco não fará Privi.
legia,dos alguns, senão os que o Inquisidor Geral fizer:
e por quanto os Provedores do FISCO o são.tambem
dos direitos de minha Corôa.,. estaráõ e fallaráõ nas.
audümcias no lugar, em que esrão e fallão os· Procura.
dores, de· meus direitos, ou depois delles nas audien.
cias , em que forem presentes os Procuradores de meus
dir:eüos...

CapJtf$lo X LPII•.

o Escrivão e Pórteiro .levaráõ á' custa das partes.
de cada arrematação a um por cincoenta, que pela
Ordenação Liv. I. ~il. 86. se de.ve ao Porteiro sómen
te'; e este sala rio se di v.idirá entre ambos, de. modo 1.

qu~ambos não levem mais ,. que o:que· houvera delevac
pela. Ordenaç.ão o Porteiro•.

Capitulo XLVIH._

"Fod'os os Tabelliães de Notas e JüdiciaI , tan~o

q,ue alguma pessoa for presa pelo Santo Offieio na C!
dade, Villa ~ ou Lugar e seus termos, aonde serVI•

. rem, vindo á. sua noticia., ou. sendo. para. isso reque.
ridos, ainda que s~ia por pregão geral, serão obriga.
dos a mostrar ao Juiz do Fisco todas as cartas de

. compras, contratos ,..distra tos, e q l1ac:squer feitos, em
que OlS ditas pess@as forem partes j e não as mos[rando~
os poderá. adito,] uiz.. suspender dos,ditos.Oflicios ate
hlinha mercê. .



Capitulo XLIX.

Os Juizes do Fisco nos crimes, que se houverem
de tratar perante elles, poderáõ passar Car.ras de Se.
guro nos casos, em que as plssáo os. Corteged0res das.
Comarcas.

Capitulo L~-

E mandoa -todos os Juizes, _Cõrregedores ,. Ouvi~

dores I e a quaesquer outras Jusüças de meus Reinos,
deqllalquer,qualidade que sejão I em esp.ecial aos Mei-·
rjnhos e A1caides, que;_ sendo requeridos pelo dito
Juiz, ou por sua parre,.o,acompanhem, e vão com
e11e a quaesquer Lugares., onde for necessario;.e.. fação
ácerca disso tuGio· o que o dito Juiz de minha-parte
lhes requerer; e cumprão inteiramente seus Precato
rios e Cartas; e não o fa~'endo assi , sejão suspensos de
seus Omeios até minha mercê; e o dito Juiz poderá
por esse easo suspender. os Meirinhos·, Alcaides e:
Escrivãea, e proceder contra eIles, com.o for justiça....

Capitulo Llo_

E' porque 'no Juizo 'do ·Fis.co occorrêraó algu.ma!v
duvidas sobre os bens. dos Hereges condemoados") eoo-',
vem a saber: --

Se os Prazos, que podem passar a herde'iro estra.
nho I podem vir ao FiSco, a,ind'a que sejão Ecclesiasti:.
cos :

Se,o He·rege .communica .seus. bens. com, a mulher ..
Catholica :

Se os escravos. dos· Hereges' são livres':
Se o Fisco he obrigado a pagar a Sisa dos bens ;,

qije vende; e que parte pacrará, se os bens forem com.·
mUns : . t> •

• As.mandci vet' pelos do Conselho Geral da' Inquisí.. ,
çao) .com. ·qgc ,se ajuntárão outros Letrados do mel! ;
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Desembargo: e conrormando~me com a determinaçãa,
que ·sobre isto to.márão: Hei por bem, que quando os
Prazos .da Igreja, que o Herege tem, podem passar a
herdeiro estranh{) por Lei, costume, ou contrato, nestes
Prazos succeda o -Fisco em lugar de'· herdeiro estranho,
assi como succede nos Praws dos particulares; com
tanto que dentro de dous aÍ1nos o Fisco venda o tal,
Prazo, ou o traspasse a alguma pessoa, que o possa
possuir., conforme as condições ddle ; e se o tal Prazo
for de qualidade, que não pos~a ~vir a herdeiro estra
nho, em tal caso o nosso Fisco possuirá c haverá os
frutos delle, cm quanto o Herege viver: e em todos
os casos, em que o Prazo tornar á Igreja, haverá o
nosso Fisco o preço das bemfeitorias e melhoramemos,
assi como de Direito devem hav.er,.os herdeiros•

.Capilulo LiI.

E ~ssi hei por 'bem que os Hereges, e Catholicos
casados communiquem etltre si todos os :bens, que li.
verem ao tempo do contrato d{) Matrimonio, e rodos
os mais, que depois adquirirem ~ conforme a Ordena.
·ção do Reino, assi como se ambos farão CathoJicos i

por qua'nto, por escusar conluios e falsidades, hei 'por
bem de déixar communicar com os Catholicos'a parte
,dos .Hereges) que he minha de direito.

·Capitulo LllI. .

'. E assi hei por bem que ·nãose pague Sisa dos bens
·confiscados., que se venderem, nem a paguem as pes.
aoas, que os comprarem, com-o por minhas LeIS se
rião d'eve pagar, salvo vendendo.se .cousa commua
entre o Fis<.>·o -e panes; portIue na tal venda só a parte
-do. Fisco ser~ privilegiada para n.ão paga'!. Sisa; e as
outras partes pagaráó a que lhe couber: e vendendo-se
.alguns bens) antes de serem julgado~ ao Fisco, se de.
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positará a Sisa na mão do Thesoureiro- del~e ). ou. de
alauma pessoa abonada. para que depois de Julgad'o o
pFeço J se- dê a quem perteneer.

Capitulo L IV.

E assi hei por bem que os Escriv1íes dos Hereges e
Apestatas fiquem confiscados) como de Direito o sã~

Capitulo Lr.,
E por quanto muitas· faz-endas "que pertencem a

meu Fisco e Corôa Real, depois de os culpados nC)'
crime de Heresiá e Apostasia serem condemnados em
perdimento dellas, se occultáo ) encobrem e sonegão.
para que' se possão descubrir e manitê!>tar J hei por bem
que roda a pessoa. que des€.ubrir quaesquer fazendas
sonegadas) que pertenção ao Fisco. sendo Ministros'
delle) ainda que sejâo complices no desencaminhado.
dellas (não- sendo porem o JLI iz, Thcsoureiro) ou
Es~rivão). haja a terça parte da dita fazenda, que
aSSl descubl'ir, e com effcito se cobrar; e os mais.
que não forem Ministros·') P0sto que sejão o~ donos da..s
mesmas fazendas, e culpados no desencamin,hado deI

.la.s , hajão ametade das ditas fazendàs. E e Juiz dG;
FISCO fará em cada um anno nos Lugares de seu distri
cto publica-c o conteúdo neste Capitulo. e fixar o tras.
lad~ delle nas paNas qa Casa, em que se fazem as"
audlencias publicas; e elle tomará as denunciações ~,'
que se derem das fazen~as sonegadas; e processar~;

os autos dellas ) e os despachará com os Adjuntos J).

como atcaz he declarado, julgando a parte) que cou
ber aos denunciadores e desclIbridores dellas, na fór.,ba sobredita : e o e1inheiro • que por esta via se ce..·
rar ) ou se fizer das ditas fazendas sonegadas J se
~etterá no dito Cofre de tres chaves, assi como atfai.
ca declavado) carregando.Sei em l'cceita ao Theso\.l'"!
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reiro. lfporque muitas vêzes acontece denmlciar.se
de uns mesmos bens diante de dous Juizes, hei por
bem, que a denunciação. que primeiro for feita, se
.prosiga; e quando ~Jgum amcial do Pisco denunciar
fazendas sonegadas, o Juiz do Fisco tornará particu.
lar informação. se commetteo culpa em sonegar a
ditaJazenda, ou fe~ sobre i-sso a-lgum conlu-io-; eachando
nisso comprehendido o tal affieia!, dará conta na Me.
sa do Conselho Geral do Santo afficio; porque sendo a
culpa tal, que mereça castigo, não sómenre lhe não
acceitará as denunciações, mas procederá contra os di
-tos Offidaes, eomo na Mesa for assentado -: e para
as ditas denunciações -haverá um livro numerado e
assign~do por um Ministro, que -se nomeará no Con.
selho de minha Fazenda; o qual "se entregará ao Juiz
do Fisco, para nelle se escreverem em segredo as de.
nunciações das fazendas sonegadas; de que se fará ter
-mo, assignado. p.elos· denunciadores, e pelo Juiz, com
as declarações necessa-rias , e o di·a. m-ez • allno e -hora,
em que se fazem; e na margem do dito livro defronte
·do dito tenno ·se porão -Verba~ da-sentença final, que
se dêr sobre as dita-s denuncíações ; a qual Verba porá
o Juiz do Fisco; e ao pé de cada -termo porão as
-partes den.unciadoras a quitação do que receberem por
virtude das ditas denunciações; e pelo dito livro seta·
mará cont-a,. e poderá saber o como se procedeo nas
taes denunciações, e se houve a'lgum concerto, ou
~onluio em prejuiso do Fisco; e nas fnqu1sições h~•
.ver~' outro li vro , assignado pelo Inquisidor mais antI·
-go, no qual se tomaráõ pelos Inquisidores, Deputa.
,dos .• ou' Promotor Fiscal todas as denunciações dos
-bens confiscados, e dos ausentes na mesma fór~a,
que se ha de fazer no Juizo do Fisco; e das dJtas
denunciações se darão certidões ás partes, que a&

;pedÁrem, para bem e resguardo de :sua j ustiya.
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Capitulo LrI.
3 T3

E por qaanto sou informado) que moita parte dos
bens confiscados e dos allsente~ s~ desencaminha. por
'ôepo iras, ordeno c mando, que todos os deposi'os se
fa'Ção em livro numer:ldo, rtlbricãdo e assignado pelo
Juiz do Fisco do destricto, aonde os bens estiverem ;
eo Juiz, Escrivão e ThesollrórD, que algum depo
sito fizerem em outra fórma) serão suspensos de seus
Offieios pela primeira vez até minha merc&, e rein
cidindo) haverão as mais penas) que parçcer: e .tod'.'ls
as fianças dos Chrisrãps Novos, qlie sahirem fQra do
Reino com suas ,mercadorias para a .India) Brasil.
Angola e mais Conquistas) se tomaráõ' em livro nu
merado, rubricado e assignado pelo JlIiz do Fisço
.sob :1$ mesmilS pena~., ..

Capitlíl.Q LrIl.

E mando que este meu Regimento se cumpl'~ e
guarde, como nelle se contem, e se não use de outro;
porque todos os mais hei por revogados sem e~bargo

de.quaesquer Leis. Ordenaçoes, Provisões e Cartas
mInhas em contrario: e este será registado nos livros
de minha Chancellaria ) e tra,>ladado 110 livro da Mesa
do despacho dos Desembargadores do Paço, e nos
das Relaçõell das Casas da Supplicação e do Porto;
eao traslado delle, flssignado por dous do Conselho
Geral da Inquisição, se dará tflnra fé e credito, como
Hste prol?riQ por mim assignado ; o qual estará ef!l
toda boa guarda na Casa do Despacho do dito Conse:'
lho. Dado na Cidade de Lisboa. Cypriano de Figuei
redo o fez em dez de Julho, ao no do Na ,cimento de
nosso Senhor Jf!SV eH R ISTO de mil e seiscentos e yin...
te, Eeu Pero Sanches Farinha o fiz escrever. REI, "

(

",

LL. ~·Ir. Tom. J. Rr
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--_.:.----_........--
Ord. Liv. 5'. Tit·. 80. §. 6..

.Ah'árá , em que se declarou· se pudessem fazer t IraZ"?f
e.spadas. de folha de ÚnCf} palmos ,. álem< do pU/lho. e tnoçá,.

:t62.I. Eu EIRei faço saber a vós Doutor Frandsco VaZ'
Pinto, do meu Consetho, Chanceller mór: des~es Rei.
nos e Senhorios de Portugal, qpe o Senhor Rei D.
Sebast,ião meu Pri~o, que santa Gloria haja.,. mandou
passar uma Provisão· a·6·dias· do mel. de Outubro de'
ls6s."daqu'al o traslado he' o seguillt@.

- " Eu BRei fc1ÇO sabér ,. que depots de serem fei.·
u tas·as. OrdeNações (1), por que EIRei meu Senhor é
" Avô; que santa Gloria haja, mandou J. que sé não
" usasse em seus· Reinos e Se.nhorios de espadas'mais
" compridas, que de _cinco 'palmos· J' e que Offi<:iaet
" alguns· as não fizesse"m ,. nem guarne~essem ;' decla.
" tando que nestes se entendia o punho> e· maçãà das
" ditas espadas, succodêrão os tempos· de maneira,.
" que c-onvem' alargar- mais o comprime'llto déllas,
" por. meus Vélisallos e naturaes me se1íVirem conti.
,,... nuadamente na guerra contra os infieis J assi na ln.
" dia, como-ern·Africa.).e em minhas Arrncrdas I que
" todos· os annos se fal.em-para·.fóra·do meus·Rdno9,
" e paj:'-'QS diros· inimigos usarem de espadas·de mu~to'
" maior comprimento, com que" podem.mais·.facll
" mente offender aos ditos meus naruraes·pela-vanra
" gem ". ql,Je nisso· tem -as· ditas espadas. E' havendo
Jl ourresi respeito· a- nos Reinos comarcãos a estes
" meus se usa\:. de espadas- de maior comprimento:
.. Hei p0r bem, que os,cinco.p.almos·, conreúdos ,nas
u ditas· E>tdenações'J se emendão·· no fe,rro das ditas
" espadas da,cru-z para'l::iaixo, afóra o ponho e ma
" çãa; e que daqui em,dlante po~são meus V-assalloc

(~~, V. LiãQ ~ .ExtrllTa~, .. l'ilt. ~kTit. 2. Lei S,
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li e naturaes t usar e trazer espadas do dito compri.
II menta de cinco palmos t afóra o punho e maçãa •
II ,como dito he.; e os Officiaes as .poderáõ fazer e
II guarnecer. s~m por isso incorrerem nas penas das
I dims Ordenações; porem não se poderáõ trélzer as

:1 dicas espadas nos dItos meus Reinos e Senhorios de
.11 maior co~primento) que dos ditos 'cinco palrpos.•
tI afóra o.punho e maçãa) como acima he dito; e e
II punho será de uma mão sómente; nem Official al
II gum as poderá fazer) nem guarnecer.; e fazendo o
II contrario. incorrerá nas ,penas das ditas C>rdenações.
II assi os que, as trouxerem) como .os que as fizerem.
II e as guarnecerem: as quaes Ordenações quero que
II em tudo o mais se cumprão 'e guardem. como se
II nellas çontem. E mando a todos ·os meus Desem
" bargadorcs. Corregedores, Ouvidores. Juizes) Justi
~I ças, Officiaes e pessoas de meus Reinos ,e Senhorios.
II que cumprão e guardem) e f.ação inteiramente cum.
II prir e .guardar esta minha Provisão I como se neIIa
II contem; a qual hei por bem que valha. e tenha força
)) e vigor. sem embargo da Ordenação do Liv. ~.

II 'TIl. 20 • que diz: f?<...ue as COUJas. cujo fffeilo houver
II de durar mais de um anno ) passem por CarIas,; e pas
n SOl/do por Alvarás) não valbão. E assi mando ao
II Chanceller mór.. que publique esra na.Chancella
II ria. e envie 100"0 Cartas com o traslaJo .deIJ.a. sob
II meu Sello e s~u signal) aos Corregedores e Ouvi
• dores uas Comarcas; e assi aos Ouvidores ,das Ter
II r~s. em que os ditos Corregeeore.s não entrão por
II VIa de Correição: aos guaes Corrflgcdores e Ouvi
II d0~es mand@ Ellle a publiquem nos lugares) aonde
II estiverem I e a fação publicar em todos os l\lgare~

II de suas Comarcas e Ouvidorias; e -registar nos Ii
II vros das Chancellarias- das ditas .correi.çó,es e Ouvi
II darias) e das Camaras d9S ditos Lugares. pa-ra que
II a todos seja natorio ; e esra se registará nos livros
I) das ~Jaçõ_es das Casas da Supp1icas:ão e do Civ-el .•

Rr~ ,
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" em que se registão semelhantes Provisões. Jorge da
" Costa a fez em Lisboa a 6 de Outubro de 1565.

E porque ora me enviáráo dizer os Juizes, do
OfAcio de Espadeiro desta Cidade, -que por respeito
de não' haver noticia da marca cerra no ferro das espa.
das ~ havia grande confusão, vexação e inquietação
entre meus Vassallos , ,e naturaes destes Reinos e Se.
nhorios • assi nesta Cidaoe de Lisboa, como fóra delJa
em os mais Lugares delles, da certeza das marcas J

de que hão de ser as ditas espadas; e por haver mai~

de 55 annos, que a dita Provisão foi passada, e não
terem meus Vassallos destes Reinos noticia della, re·
cebião todos detrime.nto, vexação e perda na averi.
guação da dita marca das espadas, que hão de trazer,
e de que se ha de usar; e por não haver pela dita
Provisão nenhuma duvida, nem confusão na decla.·
ração de como a dita marca ha de ser, e de que se ha
de usar nestes Reinos: Hei por bem, e vos mand()
que, posto que a dita Provisão acima trasladada fosse
já naquelle tempo, em que ella foi passada J publica.
da na Chancellaria, vós a façais de novo publicar neIla.
com esta, pela qual mando J que a dita Provisão se
guarde e cumpra tão inteiramente, como nella secon
tem, e he declarado; e se use da marca das espadas
na fórma, que na meSKla Provisão a mandou por eIla
declarar o Senhor Rei Dom Sebastião, meu Primo,
e se não use neste Reino e Senhorios de outra !lenhu·
ma ; e esta se oumpra assi e tão inteiramente, coma
nella he declarado; e que logo envieis Cartas, sob ~~ll
Sello e v@sso signal, com o traslado desta ProVlsao
impressa, aos Corregedores das Comarcas J e aos Ou..
vi dores das Terras, em que elles não enrrão por Cor..
reição , para que a fação publicar nos Lugares de sua~

Comarcas, Correiçães e Ouvidorias; e a fação tr,as
ladar nos livros dellas, e-nos das Camaras dos dlto~
Lugares, para que a tgdos ~eja notorio o que nella he
eontc:údo e declarado; e se .haja de cumprir e guardar
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tão inteiramente, como nella e nesta ~e contém; a
qual me praz que valha, e tenha força e vigor, como
se fosse Carta feita em meu nome. e por mim assi
gnada» sem embargo da Ordenação do Liv. l. 'Tit. 40. ,
que diz: f?<Ju as (01lSIlS I cujo effeito houver de durar mais
de UIII an110, pasum por Carias, e passando por Alvarás»
não valháo: e esta se registará no livro da Mesa do
despacho do Desembargo do Paço, e nos das Relações
da Casa da Supplicação e do Porto, em que se re
gistão semelhantes Provisões. Miguel de Azevedo a
fez em Lisboa a 5 de Janeiro de I 6~ I. Duarte Corrêa
de Sousa a sobscrevi. R E/.

Li•. 2. das Leis da Torre do Tombo foI. III. von.
Li> 9. da Sopplicação foI. 102.

Ord. Liv. 5- Tit. 69' á Rubr.

A/vará I em lJue se dtler1l1inou q1lc "inguem pudesS( ttr
,\i/Ol/ros» nem crurefls captivos nlls 'lerras I que tives
s~m Porlos de Mar» nem l1as que esti'vesswz cm distml
(/0 dr/les vinle Irgons I com pma dto serem conde1/mados
pa~a sempre para as galés; e J( f1ssignofl ° temlIJ de
911111:u dias para se sa!JirC1I1 'das referidas 'Iáras; e
que I etll quanto uáo sahisse1n, o1Jdarião (om h,'agas 110S

pés» debat:'(~ da lIzeS11~a pena de degredo perpetuo para
as galés.

Eu EI.Rei faço saber aos que est~ Alvará virem,
q~e por Justas considelações e respeItos de meu ser
"IÇO: Hei por bem» e mando que nenhuma pessoa.
de qualquer qualidade, esrado, Oll condição que seja.
essa ter na Cidade de l.isboa., nem em outro algum
AUgar, Porto de mar dos Remos de Portugal, e do

Igarve , e nos outros Lugares distante:) e apanad s

1621
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delIa ~'-inte legoas á roda. Mouro •.nem Turco algum
captivo; e que os que estiverem nos ditos Lugares. se
saião delles dent·ro em quin.ze dias. que se começaráô
a contar da publicação deste Alvará em diante; e pas.
sado e~te termo. sendo achados ncHes) serão presos I

e condemnados para sempre para as galés; e se alguns
Mouros, ou Turcos vierem novamente de fóra aOi

ditos Lugares. se signalará a seu's donos o termo re.
ferido de quinze dias para se sahirem delles; e em este
termo de quinze dias andará6 com br~gas) ali mani.
lhas nos pés. sob a mesma pen~:dc serem para sempre
condemnaçlos para as gaiés j e mando ao Regec;Jor da
Casa da Supplicação. e Goveruador da Relação do
Porto. e aos Desembargadores das ditas Relações I e
aos Corregedores do Crime de minha Corte) (. aos da
Cidade de Lisboa.) e a todos os mais Corregedores e
.OuJ~idores das Comarcas) Juizes de .Fóra das Cida•
..des J Villas e ·Lugare$ dos dítos meus l{einos I guar.
dem e .cumprão este meu 'Alvará. como neIle se
,çot:lt~m.; e ao Doutor Francisco Vás Pinto. do meu
~CoAselhoJ (e ChancelIer mór de meus Rónos eSenho.
trios. q\]e a publjque ,e envie logo, sob meu Se110 e
seu signal. a todos os Corregedores e Ouvidores das
.Comarcas, e 0uvidores das Terras dos Donatarios,
,.em que os CQrregedores não entrão por Yia de Correi.
,ção. para que a todos sc;:ja norario este Alvará; c se
,registará nos Ji\,ros da Mesa do Desembargo do Paço,
e das Casas da Supplicaçã'o e d0 Porto) aonde as
Leis se costumão registar e trasladar; e quero e me
praz. que se cumpra e guarde inteiramente, posto
.que seu effeito haja de durar mais de um anno, sem
,embargo da Ordenação do Liv. 2. 9."it. 40') que o
,contrario dispoem. Marcos Rodrigues Tinoco o fez
em Madrid aos 23 dias do mez de Mar~o do anno ?C
.162 I. E eu Francisco de Lucena o fiz escrever. REI.

Liv• .2. d~s Leis da Torre do TombQ foi. 1IG..
;J..i~. 9' dôA Sup.plica~iQ foJ. 12.1.
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OnI. Liv. S.' Tit. S6. á Rubr.

Alvará J em qut se delertni110U qzu l1enbuf1) Nrgl'o, MJ/l~/~,.
01/ Judio ptrdesse ser Ourives, poslo que seja firro. uem
ne/lhuma pessoa os pUHa emil1ar.·

Eu EIRei faço saber aás que este Alvará virem', f621:
que havendo respeito ao que na petição atraz csctipta I

dizem os Juizes do Officio de Ourives do ourb desta'
Cidade de· Lisboa em ndme de todo o Offici0;" e~'

vistas as causas, que alle~ão, e informação, que Se"

houve pelo Licenciado Luiz Martins de Sequeira,
Corregedor do Gi vel desta Cidade',., e o que ddla ~
constou J e-seu· parecer·; e·para evitar os incon\'elTIentes, .
que na dita petição se referem, que' á· Republica'
podem sobrevir:' Hei ·por bem, e me praz,. que' com J

pena de·cincoenta cruzados' para Captivos', ,nenhum'
Negro, Mulato, nem Indió,· pbsto' que farto' seja:~.
nem OlJtr0S' semelhantes, de nenhuma qualidade que:
sejão, apprenda, nem use do"qfficio de' Ourives' dó"
ouro, ,assi nesta~Cidad'e de Lisboa, (o)no em todo o'
~einO'; e' a· mesma pena terá quem os" ensinar, ou',
lIver em sua casa para 'usar do dito Officio, como os"
SUpp~jcantes pedem. Pelo qtH: ma.ndo ás Justiças, ..
Olficlaes e pessoas, ague o conheCImento dIsto pC"r-
trncer, cumprão este Alvará inteiramente, cemo-'
nelle se contém: Q qual será registado' nos 'Iivros da·
Camara desta Cidade de Lisboa-, e",das Relaç6es da'
~asa ~a Supplicação e do Porto; e apregoado á·:
lnStanCla delIcs. nas Cidades, Villu c'Lugares costu-
~ados, para constar a 'todos', coma assi .0' houve por
em-; e valerá, como se- fora C'arta feIta ~m meu

n0"2e , por ,mim assignada, sem ('m~argo da Ord~-,
naçao do- 1iv. 2. 'Iii. 40-. em ~ontrano. Pedro Lul~'
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o fez em Lisboa a 213 de Outubro 'de r621. Manoe!
Fagundes o fez escrever. REI.

Liv. 9' da Supplicação l"ol. 153.

---'-------,--

On]. Liv. 2. Tit. 4-7. á RlJ.br.

A/vará t em qllt se delenní110U qUt os Govtrnadores das
pt1rtt?s UI/ramarilzas pudessem só prover (tS ser-velltias
daquel!es Officios) qllt são do provimC1110 d' EIRâ..

Eu EIRei faço saber aos qu: este AI vará virem t

que ç:li SbU informado em como os Governadores àas
partes Ultramarinas interpretão os Regimentos t que
lhes mandão dar para o rempo do seu governal em
differente fórma) do que! he miliha tenç~q) e se ena
tend,em no par.~icular do 'pwv imento dp Officios I que
vagão nas ditas partes: os quaes podem prover de
serventia I confórme aos ditos Regimentos) por ser
necessario exercitarem~se até etl prover nas ditas ser.
ventias as pessoas i que for servic;lo, e não como elles
o praricão, de maneira que não dão á ex~cução as
Provisões dos prov'imentoi, que eu faço nas raes
servenrias t por respeito de proverem nelIas pc soas
de sua obrigação, e pouco benemedtas: o que he em
grande prejuizo da 'minlía Fazenda t e not~vel damno
das panes. E querendo nisso prover t hei por bem
q.ue os d·i,tos Governadores das ditas partes Ultrama·
rinas passão s6mente 'próv.er nas difas serventias de
Officios, cuja próvisãe he minha; e assi nos .que
fúrel1) de pat~ su.a t em quanto oão houver provIdos
delIes por mim; porque a esres darão logo posse, das
serventias dos cargos t de que forem providos na for~il
de s!Jas Provisões t sem duvida> nem interpreraçao
a)gl1ma; e fazendo a contrario (que não espero) t iC
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lhes dará em culpa em suas residenciãs; e além disso.
não deixando exercitar as serventias e Offieios ás
pessoas J em quem eu os prover J como dito he: Hei
outrosim por bem, que elIas possão requerer contra 0$

ditos Governadores todo o damno. que por isso rece
berem. E para que s~ja notaria o que por este Alvará
ordeno, mando que elle se publique nos Lugares pu.
blicos J em que se costl.3mâo publicar sem.elhantes Al
varás nas ditas partes; e se registará nos Livros da Re.
lação e da Fazenda, e CODtO~ do Estado do Brasil, e
Feitoria de Angola, Cabo.Verde, Ilha de S. Thomé.
e Fortaleza de S. Jorge da Mina j e de ('amo se publi
cou e registou, se passaráõ certidões, que os ditos Go
"~IIIadores me enviará6 pelo C.onselho de minha Fa
zenda, para o terem entendido; e este se cumprirá.
cdará a sua devida execução. sem embargo dos Regi
mentos dos ditos Governadores, e de outros quaesquer.
que haja em contrario; e do teor deste se passaráõ
doze; tres para cada uma das partes referidas; o qual
valerá como Carta, sem embargo da Ordenação do
Liv. 2. 'fit. 40. , que dispoem o contrario. Francisco
de Abreu o fez em Lisboa a 3 de Dezembro de 1@2I.
Diogo Soares o fez escrever. REi. .

J,.il. 3. das Leis da Torre do Tomh foI. 120. ~

-----------
Oro. Liv. 2. Tit. 47, á Rubr.

A/vará J em que se determinou se tirasse residmâa aos C~-
piláes dos Lugares de A/rica.

Eu ~.lRei faço saber àos que este meu Alvará
v~rem J que, por quanto de alguns annos a esta parte
~ao está em uso tomar-se residencia aos Capitães e
V?vernadores das Cidades de Ceuta e Tange.re, e da

IIla de Mazagão: Hei por bem e meu servIço J que
LL. E.<tr. '1'0111. l. 5s
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daqui em diante se tome residencia a todos os Ca.
pitães e Governadores. acabado o tempe dos seus
governos. do procedimento. que tiverão. assi no que
toca á boa vigilancia das cousas. pertencentes á guar.
da e defensão daquellas Praças. e Governo dellas,
com nas materias de Jusriga. de minha Fazenda. de
trato. e nas mais. que por direito, meus Regimentos
e Provisões es~ão prohibidas. E este Alvará se cum.
prirá mui inteiramente. como nelle se contém, posto
que seu effeito haja de durar mais de um anno. sem
embargo da Ordenação em contrario; e para se pôr
a seus tempos em execução o que por elle ordeno,
será regisrado no Conselho de minha Fazenda, eno
Desembargo do Paço, e nos Livros de minha Chan.
cellarià, e da Contadoria de cada uma das ditas Ci.
dades de Ceuta, Tangere e Villa de Mazagão, emais
partes, que necessario for, para que em todas se te.
nha noticia desta Resolução; e depois de estar regista..
do, corno dito he. se terá em resguardo no Conselho
de minha Fazenda. Francisco Barbosa o fez em Ma.
drid a 9 de Abril de 1622. Francisco deAlmeidade
Vasconcellos o fez escrever. REI.

Li", 3. das Leis da Torre do Tombo foI. 123'.,

.----------
Ord. Liv. I. Tit. 58. §.22.

Alvará, em que u dt!erminou, que os GovernadortJ .à~
ALgarve náo podessem avoca·r á sua Duvidoria FeItos
alguns de jóra do /lIgar da sua rcsidmcia.

~ 62 2 Eu EIRei faço saber aos que .este meu Alvará vi.
rem. 9ue eu sou informado. que os Gover~adore.s
do Remo do Algarve provêm muitas servcntlaS d~
Qfficios de Justiça, C! avocão fi iua Ouvidoria mUI-
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tos casos crimes de todos os Lugares do dito Reino
contra a fótma de seu Regimenro, no qual se lhes não
dá mais jurisdicção, do que para os poder avocar do
lugar, em que residem; e porque com isso se perverte
a administratão da Justiça do dito Reino, em que
procedem os Julgadores delle. como determinão as
Leis e Ordenações, e não haver cousa J que obrigue a
se alterar o Regimento dos diros Governadores: Hei
por bem e mando, que elles não passão prover as
ditas serventias dos Officios da Justiça. nem avocar
ásua Duvídaria nenhuns casos fóra do lugar. em que
residirem; e lhes encarrego muito. que guardem pon..
tualmente seu Regimemo. sem o alterarem em cousa
alguma. E mando a rodos os Julgadores. e mais Ju
stiças, Officiaes e pessoas, a que o conhecimento deste
pertencer J que o cumprão e guardem J como neHe se
contém; o qual se registará no livro da Mesa do De..
sembargo do Paço, e no da Casa da Supplicação , e
nos das Camaras das Cidades. Villas e Lugares do
dito' Reino, e nos das Commíssões delle. João T$lva
res Corrêa o fez em Lisboa a 23 de Abril de 162%.,
Duarte Corrêa o fez escrever. REI.

Lir. 3. das Lei~ da Torre do Tombo foi, lU. Veri
Liv. 9. da Supplicação foi. 128.

---------
Oru. Liv. r. Tit. 62. §. 4-.

Alvará, em lJue se crmfirmou a alternativa " que jizerã.
os Escrivães do Ecclesiastico e Secular, paYQ e'oitar
duvidas sobre a prevmção das cOlltas dos teslamentos.

DOM Filippe , por graça de Deos Rei de Portugal,
e~c. Faço saber aos que esta Lei virem, que os Escri~
\'aes da Provedoria dos Residuos desta Cidade de

5s 2

162~



Lisboa, e.os do Auditorio Ecclesiastico della se vicráD
a compor. para que entre elles houvesse alternati\'a
e repartição dos mezes, em maneira que os defuntos I

que assi nesta Cidade e seu Termo, e da Barra para
fóra, f.:'lllecessem no mez de Janeiro, a execução e
cumprimento de seus testamentos e dependencias, del.
Jes pertencessem á j.urisdicção Ecclesiastica j e os que
fallecessem no mez de Fevereiro. ao Juizo e jurisdic.
ção Secular. e dahi em diante alternativamente seis
mezes a umajlll'isdicç~o, e seis mezes a outra em cada
um anno j de que fizerâo concordia, da qual o traslado
he o seguinte:

I Picmte Lündeli, por mercê de D.eos e da Sa1l/a SI
Apostolica Bispo de A/benga. e Col/titor Gera/ Apos/ofilo
de Sua SanJidade, com poderes de Nuncio nesles ReÍllos t
Senhorios de Portugal, elc. A quantos esta nossa Sm/eI1fa
de confirmarão Aposlolica virem, fazemos saber J que por
parte dos Escrivães da Provedoria dos ResidI/OS desta Cio
dade de Lisboa, e dos da Relação e Auditorio Ecc!esias/icD
deI/a, 110S foi appresenlac/a uma Carla do l/Iustrissimo e' Re.
"JJerentiissimo Senhor Cat'C!eal Ludovico em /iJ1gua I/aliallo I

por el/e assignada, escripla por 1nanc!ad(J e ordem de S/IO
San/idade o PrJpa Gregorio XV., nosso Senhor, ora.JJa igreja
de Deos Presidmte, a qual tem força de Breve J1pos/olie~,

e com dia 120S foi pedido, e ,'eqtut'ido com tJJuila ills/al1(J1I
I1crt'Ílassemos a execução della J e nos prommciassemos por
Juiz Commissario J1poslofico; (1 qu(/l Carta vis/n por Nós t

li tomamos em nossas méios" abrimos t lemos, e com aob~.
diencia e re'vermcia) devida aos mandados Aposto/icos t aem·
lamos , e nos pronunciamos por Juiz Aposto/ira deI/a, eda
~aU$(l na dit.a Carla. dedal'ada,) de-que In/lndamosfazer alll.
de apprese1tlaçãn e acceiJação da dita Carla t e a e/te se
jU7'Jtasse; a qual Carta mal1damos trfldU'zir de lla/iallo t1ll

Portuguez, e o traslado deI/a dt verbo ad verbum be Q

seguinte:
2 1Vfuito IUustre e muito Reverendo Sennor, como

~mão. Foi propostQ a Nosso Senll0r por parte doa
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Escrivaes Ecclesiasticos e Seculares, que por costume
antigo no fazer dos testamentos havia lugar entre elles
a prevenção; mas que tendo nascido della não menos
controversias entre elles, que damno e molestia aos
executores e heI deiros dos d fumos, hão recorrido a
EIRei Catholico, que por tirar todos os inconvenien_
tes I se conrentas::;e approvar uma concordià feita emre
clles, convem a saber: ~e os testamentos dos defun
tos, que acontecesse fallecerem no mez de Janeiro. os
baveráõ de fazer os Notarios Ecclesiasticos; e os do
mez de Fevereiro os haveráõ de fàzer os Secularés • e
assi alternativamente em todos os outros mezes; o que
parecendo temperamento muito justo) e conveniente a
Sua Magesta le, não sómente o tem approvado para a
Cidade de Lisboa, mas deseja, que o mesmo se faça
em todo o Reino de Portugal: e por tanto tem para
isso escripto a todos os Bispos e Arcebispos, que hão
de boa vontade acceitado a dita concordia; fl)as para
que daqui em diante se ponha em observancia de todos.
hão supplicado os mesmos Notarios) q'ue de Sua San
t~dade fosse confirmada; se comenta porém Sua San
tidade, quando Vossa Senhoria não ache cousa de mo
memo em contrario. E eu por fim lho encommendo.
Dada ~m Roma aos '26 de Junho de I52I. De Vossa
Senhona, como Irmão. O Cardeal Ludovko.

3 . E aSJi mais nos fii àppreSe1Jlada por parte dos dit~s
Esmvães da Provedoria dos Residuos desta Cidade de
Lisboa, e dos da Relação e Auditoria Ecclesiastico deI/a ,
Uma slla supplica e petição , por elles lodos assignada) de
CúlJlO havião por bem, e erão u;n/entes se cumprisse e guar
dqsu, °que mire elles eslava assentado e concordado na
IIateria conteúda na dita Carto atraz; dizendo-nos em el/a:
~u~ ~en10 e!les o grande prejuiso, que se segu!a ás suas
conSCUllctas, e ús almas dos difuntos, e a ve"'aç4o, que as
~ar!es.re:ebião com damno de suas fazendas. por causa da
Jur,Jdteçao ser misti fori • prQcurando tada 11m adquirir tJJaÍt
CQIIS4S em/a/Ia de distribuifão J par.a o que mlJiias vczeJ SI
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mQváo de meios illicitos e mui custosos. Desejando porém,
quietação e hem das almas dos defuntos) e cumprimento do
seruiço de Deos e de SI/a Mages/ade J se vier'ão a cOI"por
pela tna1uira stguinte ; a saber: que a conta dos testallJtn.
tos das pessoas. que fal/tarem no mez de Janeiro IItJ14

Cidade e seu 'lefmo e da Barra para fóra J a execução df/.
les e sua;s dependencias péf/encessem ao Juizo e jurisdicçQ1
Ecclesiastica: e os que fallecessem no mez de Fevereiro I /li

Juizo e jurisdia;ão Secular; e dahi em diante alternativa.
mente seis mezes a uma jurisdicção. e seis mezes a tutra
em cada um anilO; e que pal'a se cumprir i/lteirameule pr.
dírão a Sua Mtlgestade mandasse por Lei. e ordenasse. 9f/r
daqui em dianle se guardasse e ,houvesse a dita allernrui'Ul
na f6rma sobredita; e que em l1enhuma outra maneira se
citassem os 'lestammleiros e Herdeiros dos Defuntos por
cumprimento de seus testa'mentos; l1em se usasse da ordem I

estilo e practica • que até o presel1te se usám; lum hou.
vesse a prevenção das ditas cílarrões , salvo pela dila ma·
neira alternativa dos mezes; e que os Cfestammteiros t
Herdeiros dos Difunlos lIão podessem ser citaJos. smQo
passado o anno e mez depois do jàllecimel1to dos DefimtOJ:
e querendo alg,urna das ditas pessoas dalas antes do dito
tempo ~ que as podesse dar no Juizo, aonde perlencessrlll,'
conforme a reparlirão dos ditos mezes • sem para isso prd/.
rem licen~a ao Pigario Geral. ou ao Prf.JVcdoy • COI/IO atég"ra
ofazião; e de outra maneira a eonla) que se !omasse ,/ DIU

1tulla; e que os Legatarios) que anles, ou depois do tempo
quizesscm demandar seus legados) os dema11dassem dian~ do
Juiz. a quem o testame1too houvesse c/e pertencer. lIa fmna
.sohredita; e os autos, que de outra malJeira se procwas•
sem. fossem nullos; e o Escrivão, que o eOlltrario fizeJSt I

perdesse (J salario delles, e as mais perdas, que as pessoas
pelo tal e(feito recehessem'; e as duvidas, que bo~vesse
Johre o fallecitlUnto dos Defuntos 120 fim e dia u/ttrllO de
cada tnez " se foi antes, ou depois da meta lfoile. se deUr·
minasse por jurame1tto dos 'lestamenteiros ; e em caso, que
.se l1ão lembrassem, Q determittassem ambos QS PrQmemes
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l.cdesiastico t Secular» sem appellaçao» nem aggravo, ajún
lando-se ambos no .Juizo» aonde a duvida se movesse; e da
lNesma maneira determinassem outras quaesquer .duvidas t

qlle houvesse; e que entre elles ditos Escr J7.Jaes houvesse
dislribuição das causas e Residuos • que a seu Juizo cou
hessem; e que um a dita distribuição não podessem escrever
em nmhum Feilo de Residuos, uem legado» nem oulra al
gllma diligencia. sob pena de perder a dila causa» ou cau..
sas esolarias. do que tivesse escripto. e incorrer em pena
ie slIspensão por dous mezes: e que hotl'l.'esse um livro de
regislo dos testamentos em cada um dos ditr}! Juizos» aonde
se filYia rol dos te lamentos. ql/e por esla concordia lhe
prrlfnc{'ssem a cada um dclles; e que em outro modo não.
escrevessem em Feito algum: e o que () controrio fizesse t

unJo Esmvão do Ecclesiaslico » incorreria mi pma de ce/II
cruzados para os Captivos e aCCllsador; e smds Secular.
em amesma ptns» amelade para ti Camara .I1postolica» e
'DI/Ira para quem o accusar; na qual pena incorreráõ uns
tO/liras sem remissão alguma; e seráo citados assi para ~

JUIZO Ecclesitlstico, como para o Secular, ficando o Juiza \
na escolha do Auclorj e o Reo, que citado fosse. seria obri
gado, um declinar o Juizo, a depositar com e/feito a dita
9ualllia» e sem isso nãf} será oU7.)ido; e que contra a dita
c/auSllla» nem orltra alguma podessc haver Provisão, 11em
[Izer rec/ama.ções , nem pYOlestos alguns; e ludo o que mI..
(onlrario fizessem, seria mi/lo, e de nenJ.,um vigor; e que
ts/a composição se guardasse pelos presentes J e seus succes.,
10m para sempre; e que jurassem, e podessem jurar uns
toUlros tudo o conteúdo 11a di/a composição» assi e da ma~

ncira I que 1zella se continha;' pelo que remmâavão os Jui
2;1 dos seus f1ros, quaesquer Leis e Estatutos em contra
rIo; e que nunca a Lei, qlle sobre isso se fizesse. podess~

Jer impugnada» e antes fosse passada de mottl proprio pOl·a
9ue 'Uiesse a iffeilo. E porque Sua MageJtade tinho appro
fiado a dita c011Cordala e alternativa, não sómente msla
Cidade» que era a cabeça do Reiuo J mas antes (Olli sm
calbolicD zelo, entendendo, que convinha guardar.se e1ll
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todo o Reino t escrev!ra sohre isso a Sua Sàntirlarle t par"à
que approvasu e confirmasse a dita concordata e altemll_
tiva; e que movido Sua Santidade de todas aquelfas justas
causas t que por parte de Sua Magl'stade se lhe al/t'gárão,
nos mal1dára t que em seu nome ti cOJifir1llassemos na j"rma d,
Carta. que ms appreseJltavâ(J do 1I1{(strissimo Senbor Caro
deal Ludovico Nepoie de Sua Santidade, qlle It11ba forf4
de Breve; PedÍlzdo-nos em conclusáo da dita peli~ão confiro
mtlssemos ti dita concordia e allemativo, assi e da maneiro,
que entre el/es estava acordado: E l'eceherião mercê. Em
razão do que tomamos conhecitllmlo do l1('~ocio. e adverlin.l,
com madura delihera~áo os grandes ;ncOIlventeutes) que rt·
sul/avão da preven~ão da jut"isdicçáo. que muitas vezfS s(
affect.1va ) e attcndendo ao hem commam) cumprindo omon.
dado de Sua Santidade) de consentimento das parles) pro.
c}mciaNJos a Sen/e1t~(J seguinte:

Christi nornine invocaro.
" Vistos estes autos, Carta de, Sua Santidade aro.

" go de Sua Magestade, passada pelo Illustrissimo e
" Reverendissi mo Senhor Cardeal Ludovi~o, a assi.
" gnada petição, e concordia dos Impetrantes sabscei.
" pta, e lOformação extrajudicial, que do caso temos
" tomado, e achando não haver inconveniente algum
ti para a dita concordia ter effeito, allctoritale ApQs/o.
" lica a nós concedida, de que nesta parte usamos, e
ti de especial mandado de sua Sanridade) appeova•
>J mos e confirmamos a dita concordia conteúda na
" dita petição .. assi e da maneira) que nella se con·
" tém ; a qual mandamOll. eadem auctoritate, se cum·
" pra e guarde, como nella se relata, e se lhe passe
ti sua sentença em fórma. Vincentius Episcopus AI.
» beng. Collector. • .

E undo por n6s dada a dita Senten~a) e havida por
puhlicada ntsla Cidade de Lisboa, 110S foi por parle dos
ditos lmpelranter pedido lhes mandassemos dar e p(lSsor
Sentmça de ctmfirmaçâo; pelo que lhe tntmdamos p(1S~ar ~
presente t pelo teor da qual, auctoritate Apostolica
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IJÓS c01Jcedida, d~ 1ue usamos lltsto parte J confirmamos. l
havemos por confirmada a dita concordata e alternativa
dtclarada 1Ja dila peti~áo ; e mandamos, que assi se cum
pra eguarde, como nella se contém, etc. Dada nesta Ci..
iade de Lisboa, sob ílOSS() sigual e Sello, aos 20 dias d,
1UlZ de Abri! de 1622. E eu Septimio a Pace , Notari,
da Legacia Ecc1csiastica, o fiz escrever e sobscrevi. YÚt
UI/Ii/Is Ep. AIlJt1lg. Cof/ector.

E para se cumprir inteiramente, e guardar daqui
~m diante a dita concor.dia e alternativa,> me pedírão
por sua petição o h0uvcsse assi por bem; e téndo eu
respeito ás ju tas {:ausas, que por parte dos ditos Escri
vães se aIlegárão para as ditas alternativas haverem
de ter effeiro, e informações. que se tomárã0 sobre
~ste negocio" ordenando, que esta se guardasse, assi
nesta dita Cidade, como em todo e.sEe Reino., man_
dando escrever sobre isro a todos os Prelados, que
acceitárão a dita alternativa> e derâo a isso seu consen
timento , que Sua Santidade confirmou a meu pedi..
.mento: Hei por bem e mando ,.que.daqui em diante
se guarde a dita concordia t: alternativa, assi.e da
maneira, que nel1a se contem J e que se não use da
()rdem, que atégora houve no tomar das <:onta5 dos
.ditos testamentos. E mando aos Provedores dos Re
síduos desta Cidade) .que .ora são, e ao diante forem,
t assi a todos os Provedores dos Residuos) e mais
Justiças deste Reino, cumprão c executem esta Lei
sem duvida alO'uma; e ao Doutor Francisco Pinto) do
Jl1CU Conselho~ e Chanceller mór dos ditos Reinos,
que a faça publicar na Chancellaria., e envie o trasla
do della ) sob meu SelIo e seu signal) a todos os Pro
~edores destes d itos Rei n os e Se nhorios.) para a fa
zerem publicar em suas jurisdicções le executarem J

c0f1.1o nella se contém; e que a fação notifitar aos Vi
ganos geraes, e da Vara J que houver em cada Lugar
.de suas Comarcas; e esta Le.i se trasladará no livrG
da Mesa dos meus Desembargador.es do Paço) e nO.i

LL, &1r. 'fomo I. . T,t



,das Casa's da Supplicação e Relação dia Porto', em
que se registão· semelhantes Leis. Dada na Cidade de
Lisboa. Cypriano de Figueiredo a, fez em 3 de No.
vembro do anno do Nascimento de N. S. JESUS

CHIUSTO de J.62·2. li eu Pero' Sanches Farinha a fiz
escrever. REI.

Li.., 3. das' Leis da TOrTe' do TombG f.l. 126.

Ji,iv. 9' da Sup-plícaçãe foI. 132.

-~~---

Ord. Liv. 2. Tit. 38• §.. I.

Alvará) em· que se determinou que, elll· quallto se lIao (OH·
firmassem as 'Doaç,ões, Mercês, Provisoes) Cartas elc.,
pudessem os Donalarios usàr dellas 'em vir/lide das (011

firmarDes- passadas.,

1623 DOM Filippe). etc~ Faço saber aos que'esta minha
Carta'virem , que a· mim me foi pedido pelos Grandes
·de meus· Reinos) Prelados, Abbades )' e pessoas Eccle.
siasticas; e assi pelos Senhorios) Donatarios, Fidal.
gos e Cavalleirog.·) e Povos das Cidades, Villas e
Lugares delles; e a que pelos Senhores 'Reis meuS
Antecessores forão' feitas Doaç<'>es. Alcaidarias móres,
regucngos). rendas, fóros. direiros) privilegias, ~ra.

ças, lIberdades, tenças, offidos, assi de ]u t1ça,
como de minha Fazenda. e outras cousas da Coroa dç
meu~ Reinos·; que lhes', confirmas~e as Cartas) Doa.
ções e privilegias ,_ que dellas tem) e lhes farão passa
das pelos ditos Senhores Reis, meus Antecessores: e
porque minha tençao he. que o negocio das confirma
ções se fa~a) como seja'mais serviço de nosso Senhor
a. bem dds di'tos meus Reinos •. ordenei pessoas para
Deputados do despacho dellas) que hão de resiêlir l.e
ser presentes em minha. COI·te ). ,Bara' verem e exarn1

-
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nftrem todas as Doações, Cartas, Provisõe.!l e pa_
peis outros., de ,qualquer qualidade que sejão, que
por mim hajão de ser confirmados. e me darem de
tudo inteira relação. Pelo que.. por a~guns justas
respeitos, que me a isso movem: Hei po~ bem, e
JTlando. qCle se entenda. e -esteja daqui em diante no
despacho das dit,lS confirmaçõ'es pelas pessoas, que assi
tenho ordenado para ene. como dito he. E por .esta
encommendo a todos os Prelados. Abbades , e ,pessoas
Ecc1esiasticas de todas as Cidades, ViLlas e Lugares
de todos estes meus Rei nos e Senhorios de Portu
gal • e mando a todos os Donatarios, Fida'lgos e Ca
vaileiros, e quaesquer outras peswas , de qua'lquer Esta
do e condição que sejão .. que nas taes Cidades, -Yil
las e Lugares forem moradores, que do dia" ·em que
esta minha Carta for publicada na Chancellaria, até
todo o mez de Outubro, que vem, deste anno pre
sente de 1623, enviem entregar a Antonio da Fonseca~

que ora por meu mandado serve .de EsCrivão das ditas
Confirmações. as Doações, Cartas e Provisões, que
tiverem de cada uma das cousas atrás declaradas, que:
lhes fossem dadas e ou torgadas pelos Reis passados ..
o qual lhes passará seus conhecimentos p0r eUe assi...
gnados, em que irá declarada a substancia de cada
uma das Doações, Cartas e Provisões, que lhe forem
entregues: pelos quaes conh-edmentos do dito Antoni@
da Fonseca, hei por bem, que ~ em quanto eu lhas
não confirmar J -possão as ditas pessoas usa,r" e.usem
~e todo o conteúdo nas Doações, Cartas e Provisões"
de que estiverem em posse J por lhes haverem sido
confirmadas nas confirmações passadas: e mando ao
Doutor Francisco Vaz Pinto, do meu Conselho, e
Chanceller mór de meus Reinos, que faça publicar
esta minha Carta na Chancellaria, e envie logo o tras
lado della, assianado por e1le, a todos os Corregedo
res das Comarca~ des~es Reinos. e aos Ouvidores J Jui_
zes de F,óra das terras, aonde os Corregedores não en.-

Te z
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trão por Correição; aos quaes Corregedores, Ouviáo~

r.es e Juizes mando a fação notificar em rodas as Ci..
dades, Villas e' Lugares de suas Correições e Ouvido.·
rias, para que, v·rndo á noticia' de todos-, mandem,
eu venhão requerer confirmação' das cousas, que tive~

rem, que por mim hajão de ser confirmadas, sendo'
ceno a todos que J não entregando as Doações, Cal'"
tas e ProvisÕes no dito termo acima assignado', e que I

depois de passado J não mostrando conhecimento de
como as entregárão , nãer poderáõ usar, nem usaráô
mais das cousas, que pelas d'itas Doações', Cartas e
Provisões' tiverem c possuirem, nem terão vigor algum;
atç terem minha confirmação, no que ficará a mim
resguardado confirma!as, se m in ha mercê for; por,;,
que por esta Lei o hei' assi por bem " e mando que assi
lle cumpra, não vindo "no tempo J' que assi lhes he fi~

mitado. E esta Carta Sé legistará em minha Chancet.
laria, e ass-i. nos livros' dos registos dlls Chancellarias
das Correições de todits as Comarcas destes R'eillOs, de.
pois· de ser noti ficada; para' que as pessoas, que suas
Cartas e Provisões deixarem de mandar ás cOI3J1rma. 
ç-óes no dito termo, não possão contra isso allegar
razão alguma'; e os ditos Corregedores, Ouv'idores e
Juizes de Fóra fal'ão'fa·zer autos das notificaçó{'s I que
se fizerem 'nos ditos Lugares, que cnviaráõ íl entregar
ao dito Antonio da Fonseca, para se sab~r-, como se
cumprio assi. DJda na Cidade de Lisboa aos 24 de
Março. Antonio Marques Moreira a fez, anno do Nas.
~.imento de-nosso Senhor j.I!SU CHRlSTO de 1623, e ett-
..\-monio da Fonseca a fi2 escrever; REI•

. ~.
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Ord. Li\'. 2. Tit. 51. á Rubr.

A/vará, em que se ordena que os Almoxa.rifes e Reubt
dom do Brasil se niio possiio valer 110 dar das umlas
das PrwiJóes dos w-r.'ernadares.-

Eu EIRei faço saber aos que'este Alvará virení', 1623~
que eu fui in armado que os Almoxarifes das Capita_
nias do Brasil, quando se lhes recensêão suas contas·"
cu as vão dar na fórrna do Regimento, valendo. se·
cm fraude delle de Provisões dos Governadores daquelle
Estado, para passarem o em que 6cão alcançados'
a quem lhes succede, o fazem assi; com o que J'

passando de um em gutro Almoxarj-fe, ou Recebedor'
as.quanrias J que se acha- fi€arem devendo" não ha"
efteno pagarem-se; e proce.dendo nesta fórma, se.'
ficão pel'de-fJdo " e se Hão anec'cldão em tempo a~gum.
Equerendo nesta materia da·r remedi0 conveniente;.
pois? dito estilo he em tão grande damna e prejuizo'
de f?Inha Fazenda, e contra o que está disposto p.O!'
RegImento e Lei deste Reino: Hei por bem, e mando I

qUê no dar das e-entas do Estado do Brasil se não'
guarde ~r<>visão alguma dos Governadores ddle.,
(Ontra o que está disposto pelo dito Regimento; nem'
os taes Governadores as passaráõ, sob pena de lho
estranhar) e me haver por mal servido deIles', alem
de se haver por sua fazenda rodas as perdas e damnos J

que a minha disso receber: o qual dinheiro, que assi
~~ar por despender aos Almo:xarifes, irá· a poder do

e~oureiro geral da Bahia, e se lhe carregará em
receita na fórma do Reo-imento, s m se poder alterar
~~ outra !órma algllm~. Pel? que mando ao Provedor

°d
r de mmha Fazenda do dIto Estado, que faça rever

w~ .
~ C"fitas· atrazadas I que houve! nos Contos-
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delIe; e achando que algumas destas quantias estão por
cobrar, as faça logo arrecadar dos Thesoureiros
Almoxarifes, ou Recebedores, que as ficáráo devendo;
ou por seus herde.iros e nadares; ou por quem teve
culpa em se não fazer a tal arrecadação, e direito for;
püxando de maneira por esta materia, que com effeita
fique minha Fazenda satisfeita e inteirada de tudo o
que lhe pertcncer , .pelo melhor parado: e me avisará
de tudo o que fizer e achar. pelo Conselho de minha
Fazenda: e ao Contador mór, e Provedores de minha
Fazenda, das Capitanias do dito Estado, mando que
cumprão e guardem este, como se nelle comém; e
o dito Provedor mór o fará assi cumprir c guardar,
'sem embargo .de outra qualquer Provisao, ou Regi.
mento, que os Governadores tenhão em contrariai
por quanto' por este os hei por derogados; e quero, e
me praz que se cumpra o qqe por eIle ordeno, que
valerá como Carta, sem embargo da Ordenação da
Liv. 2. 'rito 40., que o contrario dispoem; e se re·
gistará nos Livros de minha Fazenda deste Reino e
do Brasil j .e o dito Provedo.r mór mandará traslados
'delle por si ass.ignados ás Capitanias do dito Estado,
para nellas se registar; e assi se registará nos Contos
do mesmo Estado, e se passe por duas vias. Gonçalo
Pinto de Freitas o fez' em Lisboa a 30 de Marfo
.de 1623. Diogo Soares o fez escrever. REI.·

Lh,. 3. das <Leis da Torre do TÇlmbo 1'01. 152.
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Ord. Liv. 1.- Tit. 58. §. 46~\

Alvará. em que se declara, que tIS penas das arvores ná,
pertencem aos Alcaides, Meirinhos, ou Rendeiros; ~

que os Corregedores devem applicar as lerrns, em qUt
se báo d( pla~l'ar.

DOM Filippe, ·etc. Faço saber aos que esta minha 1623
Lei virem, que sou informado por muitas vias da
vexação, que os moradores deste Reino padccião, e -..
com que erão opprimidos pelos Meirinhos, Alcaides.·
e mais Ministros de Justiça pelos obrigarem a plan-
tar arvores, corno pela Ordenação do Liv. I. Cr;!. 5~:

j. 46. era disposto; e por no comprimento della se
(erem offerecido inconvenientes. a que convem dar'
remedio; e desejando Iivrar os ditos moradores da dita
oppressão; e para que as terras se possão plantar com
u~ilidade da Republica, e cessem os ditos inconve-
nientes Com a pratica da dita Ordenação: Hei por
bem, e mando aos Correge~ores das Comarcas" que
daqui em diante vejão e limitem as terras, que lhes
parecerem a proposito para se plantarem as ditas ar-
vares) e neHas fação executar pontualmente a dita'
Ordenação.

( E quando forem por Correição aos Lugares de·
SUas Comarcas com os Officiaes da Camara , e alguns
ho~eos velhos da governança. melhor entendidos na
a~ncultura, visitaJáõ os territorios de cada Cidade.
Vllla e Lugar, e verão as lerras, que não ~pro .... eitão
para pão, e estão incultas, e podem servir para se
p,\antarem arvores. considera ndo o sitio dos territo.
rl~S, e pasto, que he necessario aos gados. e se devem
delx~r no estado. em que estivereni ;. e a respeito dos
baldlos e matos J de que os Povos se ~prOveitão para.
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o uso Qrdinario~ e consideradas todas :\s circumstancias
e fórma ) em que as terrag serão de maior utilidade ao
uso de seus vizinhos, proveráõ as que se devem plan.
tal' ) e assi as arvores. que a ellas se podem accommo.
dar; e fazendo sobre t.udo Assentos e Posturas .com
p.enas applicadas. ametade para Captivos, e a outra
para o accllsador) que será qualquer pessoa do Peva,
e não Meirinhos, nem outros Officiaes, a que será pro
hibido accusarem estas penas. como atégora fazião.

2 Para o que se ordenará um livro, que estará em
cada uma das Camaras das ditas Cidades) Willas e Lu.
·gares, em que se lançaráõ as ter.ras de .seus terrifonos,
.que conforme a visita se devem plantar de arvores,
e os si tios, em que estão, com suas confrontações e
detnarcações; o qual livro os ditos Corregedores nas
Correições) que fizerem cada anno. prover:íõ, e pelas
addições delle tomará6 conta aos Officiaes do estada.
-em que está o aproveitamento das terras; é assi da
diligeneia) qlJe nisw fizerem; e achando que comme~.

·têrão descuido, lho .darao em culpa; deixando provI.
Elo com as mais penas, que lhe parecerem necessarias,
.0 que se offerecer de (id.verrencia.

3 E porque -os .campos e montes imIteis podem
ser militas, e não será fadl 20S donos cultivarem.nos,
nem as -Camaras terão cabedal para aproveirarem os
baldios, que conforme ao As ento, que se tom.lr !se
devem plantar, os ditos Corregedores com os OffiClaes
da ea01ara, conforme a possibilidade dos donos I e
largueza das terras, arbitraráõ a quantidade de ca~a
uma, que em cada um elllno se ha de plantar e culu.
vaI'. para 1=001 menos oppr.essão se executar ~st(I oro
dem; e quando o,s donos forem remjssos) farao cum·
prir Ilelles a Ordenação do Lz'v. 4. cril. 43, procuran.
do que os bens desta qualidade se demarquem e apro
.veitem , fazendo para isto em cada uma das sua? Çor
.r.eições as diligencias necessarias) chamándo con: pre.
gões ~s pessoas) que quizerem s~ lhes apprOlJrlelP,
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declarando primeiro os bens incultos per vagos e li
vres) para se darem a quem cumpra. o encargo de os
cultivar) para que assi possa cm tudo surtir effeito l'

intento desta Lei.
4 E para que os ditos Corregedores procedão nisto.

como convem, e eu seja certo do beneficio. que re
sulta desta diligencia. se perguntará em suas residen
cias (I) pelo conteúdo nesta Lei, accrescenrando.se
um capitulo ao Regimento dellas, e se lhes dará em
culpa) conforme ao descuido, que commetterem: e
para que tambem saibão, que os hei de mandar pre
miar. quando cumprão inreiramente o que por este
mando, tiraráã certidão das bemfeitorias. que em
suas Comarcas fizerem no tempo. que servirem, para
as appresentar na Mesa do despacho dos meus Desem
bargadores do Paço com suas residencias , e se fazer
relação dellas nas consultas. cm que forem propostos
para outros cargos J em que Iht:s farei a mercê, que
houver lugar. -

5 E mando aos Corregedores, Ouvidores e mais
Justiças) Officiaes e pessoas. de meus Reinos J que
cumprão esta Lei, como se neIla contem) e ao meu
~hanceller mór, que a faç'a. publicar na Chancella
na I e envie o traslado assignado por elle) sob meu
Sello) a todas as Cidades. Villas e Cabeças de Comar
ca I para que a fação cada um dos Corregedores deI
las publicar em suas j urisdicções • e registar nos livros
das ~amaras • e nas mais partes. aonde for necessario;
e3m mesmo se registará nos livros do Desembargo
d? Paso. Dada na Cidade de Lisboa. Cypriano de
FIgueIredo a fez a 30 de M;\rço de J 623. E eu Pero
Sanches Farinha a fiz escrever. REI.

Li•• 3. das Leis da Torre do Tombo 1'ol. 133.

(I) V. Decrett. delI de Março de J7 16 , e 23 de Setembro ele 1713.

LL. Ex/r. 'J'om. I. Vv
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Ord. Liv. 3. Tit. 86. §. 23'

Alvará J em que se ordena se não possa ftl'zer execllyáo lll1t

esmolas J que Sua kJag,esta-de manda pagar.

Eu ElRei faço saber aos que este Alvará virem I

que eu hei por bem e me praz J que nas esmolas de
cada dia J que mando pagar a algumas pessoas nas
obras pias). e em outras partes J para sua sustentação,
se não possa fazer execução por fianças, ou obriga.
ções J sal vo J se as taes pessoas particularmente hou.
ve~em obrigado .. ou dado á fiança as mesmas esmo·
las. E es.te AI~'ará Se cumprirá I como nelle se con.
tém; e se puMicaní: em minha ChancelIaria J e nos
maisluga'res. aonde necessario for J para que venha.á
not·icia. de todos; e será registado J)os Livros de mI.
nlO1 Faz.enda J e aonde mais convier; e valerá I posto
que seu effeito· haja de durar mais de um anno I sem
embargo da Ordenação do 2. Uv. 'Iit. 40. em coo.
traria. Cypriano de Figueiredo o fez em Lisboa a '9
de Maio de 1623. E eu Pero Sanches Farinha afiz.
escrever. REI.

Li\'. 3. das Leis da Torre do TGmbo fol. 134-, vers.

---_._-------~

Ord. Liv. 3. Tit. 25· §., 9-

Alvará J em que .se determina t' que as contas dos Ban
queiros J q!l'e não vierem assi{!.lwdas pelo Agmle de Ro
ma J não possão produzir effeilo..

Eu 'EI Rei faço saber aos que- este A;vará virem!
que por justos'respeito~ J que me a isso movem: HeI
por bem e me praz J que as concas dos Mercantes e
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~anqueiros, que daqui em diante não vierem ~ssigna
das pelo meu Agente de Roma conforme ao cap. 23.
de seu Regimento» não possão produzir acção. nem sé
tome conhecimento em Juizo das dividas procedidas
dellas. E mando, a todas as Justiças. Officiaes e pessoas»
a que o conhecimento disto pertencer, que cumprão
e guardem» e fação inteiramente cumprir e guardar
este Alvará, como nelle se contém» o qual terá força
de Lei e valerá, posto que seu efleito haja de durar
mais de um anno, sem embargo da Ordenação do
Liv. 2. crit. 40-. em contrario: e o Doutor Francisco
Vaz Pinto. do meu Conselho J e Chanceller mór destes
Reinos. o fará publicar na Chancel1aria» para que
venha á noticia de todos» e se registará nos Livros do
Desembargo do Paço J Casa da Supplicação» e mais
partes, aonde necessario for. Cypriano de Figueiredo
o fez em Lisboa a 23 de Julho de '1623 J e eu Pera San
'Ches Farinha o fiz escrever. REl.

Li" 5. das Leis da Torre do Tombo tol. 134.

Ord. Liv. 2. Tit. 42. á Rubr.

Alvará» em que stJ ordena que nas ceflidões J que se PtlSJt1

mn a pessoas, que servem 11as Armadas» se declare os
1I0mes dos crialios, com que servíráo a Sua M<Jgestade.

Eu EIRei faço saber aos que' este meu Alvará vi
re~» que por justas c-onsiderações do meu serviço:
Hei por bem e mando» que nas certidões» que daqui
em ?iante se passarem a quaesquer fe ~oas » que me
gefVlrem com criàdos » assi nas Armadas, como na
India, em Africa» e ou tras pa rtes , se declarem os
nomell dos criados, com que houverem seI vido; e
Vara que isto venha á noticia -dos qlJe coslumão passar
semelhalltes. certidões'1 se ,publicará, este Alvará na

Vv 2



minha Chancellaria. e se registará lios Livros de
meus Armazens; e o traslado delle, assignado pelo
Chanceller mór destes Reinos, se enviará ao meu Vi.
ce-Rei da India. para lá o mandar tambem publicarj
e assi o enviará aos Capitães geraes, e dos Lugares
de Africa) e Governadores das Conquistas destes Rei.
nOl;, para que saibão a fórma , em que hão de ser
feit:as as ditas certidões, no que toca ao particular dos
criados; por quanto no mais se procederá conforme
as ordens. que ácerca disso estão dadas. E pelas cer.
tidões, que em outra fórma lle passarem) se não fará
obra alguma) no que roca aos ditos criados; e o Se.
cretario dos despachos e mercês, que faço, terá cui.
dado de· mandar ver os assentos da Casa da India) e
dos Armazens ) se consta por elles que as pessoas J

que requerem. são dos criados) com que servírao as
.pessoas) a'q ue se passárão certidões delles; porque se
não dem duplicados despachos por uns mesmos ser·
viços. E este AIvará hei por bem que valha, c.omo
Ca.rta feita em meu nome) por mim assignada I esei.
la.da do meu Sel10 pendente, sem embargo da Orde.
nação do Uv. 2. crit. 40. em contrario; e aproprio
se terá em boa guarçla na Secretaria dus despachos.
Marcos Caldeira o fez. em Lisboa a 22 de Agosto de

.;... 1623. E eu Rui Dias de Menezes o fiz escrever. REI.
Lh'. 3-.. das Leis da Torre do Tombo 1'01. 143•.

-----------
Ord. Liv. l. Tit. Sr.. á Rubr.

Alvará, em· que SI! ampliou. a prohib'çáo da Ld dê rol'
de Fevereiro de 1-609 para. todos os que navegão PJlr.a.
os Pórlos- e <:ferras. Ultramarinas•.

!,623 DOM Filippe, por graça de Deos Rei de' Portugal
e dos Algarves, d'aquem e d'alem mar J em Afnca
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Senhor dé Guiné, e da Conquista, Na'vegação, Com
mercio da Ethiopia , Arabia , Persia , e da India , cne.
Faço saber aos que esta minha Lei virem, que tenda
eu consideração aos grandes damnos e inconvenientes,
que resultavão a meu serviço, e bem commlHn de meus
Vassallos, tomarem os homens do mar din heiro a rilico
das Náos e Navios da navegação da India, mandei
passar no anno de 16°9 uma Lei. por que prohi bi to
mar.se dinheiro a risco das Náos e embarcações da
India; e porque o tempo tem ora mostrado convir
muito ser esta Lei geral. de maneira que comprehenda
todas as outras Náos e Navios, e mais emharcações •
.que navegarem para quaesquer Pórros do mar, assi do
meu serviço, como de· particulares. por quanto do
dito anno de 1609 a esra parte se tcm tomado muitos
Navios, Caravellas e ourras embarcações das que na
vegão para as outras partes e Pórtos das Conquistas
deste Reino, e rendido aos inimigos. sem se defen
derem delles, como podérão fazer j e se tem por cousa
certa I que a causa disto era de os homens do mar to
marem dinheiro a responder a risco dos ditos Navios e
fmbarcações, e cascos delles j. e para evitar esres incon..
venientes e os mais, que se podem seg~ir : Hei por bem
cme praz, que a dira Lei do anno de 1609. por que
prohibi tomar~se dinheiro a responcler a· risco das Náos
eNavios da na vegação da India , ~eja gera I , de manei
ra que comprehenda. e se pratique em rodos os ho
mens do mar desre Reino, Navios, Náos, CaraveIJas
emais embarcações, que navegão para os pór.tos das
~erras ulrramarinas I e outras partes e ConquIstas do
dito Reino e fóra delle; e se dê á execução. assi. e da.
maneira l que nella se contém, como se e~pecial e de
c~a:a?a.mente para eHes fora pas ada, e logo para isso
dirIgida. E será esta impressa, juma e incorpo~ada .na.
OUtra I e se publicará em rodos os Lugares, Porras de
ll1a~ desre Reino, e de- todas as Conquistas delle, e nas
IIUlls partes necessarias. E mando se cum~rão e guar-
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dem, como nelIas se contém; e ao Regedor da Casa di
Supplicaçâo, Governador da Casa-da Relação do Por.
to, e da do Estado do Brasil, e aos Desembargadore.
,dellas, Ou vidores geraes , Corregedores de minha Cor.
te, e a todos os mais Desembargadores, Correge-do.
res, Provedores. Ouvidores, Jlli1.es, Justiças I Offi.
ciaes e pessoas de todos os meus Reinos e Senhorios,
cumprão e guardem, e fa~ão inteiramente cumprir e
guardar esta. minha Lei, e a que refere. passada /lO

anno de 1609, assi e da maneira, que nellas se declara,
sem duvida, nem embargo _al~um j e ao meu Chancel.
ler mór, que a faça publicar na minha Chancellaria
mór, estando a gente, que a eIla vai, presente: e para
vir á noticia de todos. enviará logo Cartas com o
traslado das ditas Leis, sob meu Sello c seu signal,
aos Corregedores das Comarcas. OlJlvidores e Provedo.
,res deste Reino, Ilhas J e Ouvidores g€r.aes das Terras
ultramarinas, e Conquistas delle, para que as fação
registar, e publicar nos Lugares de suas jurisdicçõesj
e do dia da publicação em diante se darão á execução
assi em todo este Reino, como nas Terras ultramari.
nas e mais Conquistas deIle. E esta Ld com aquere.
fere serão registadas nos livros de mi'Rha 'Chanrellaria,
e da Mesa do Desem bargo do Paço, e nos das Relações
das ditas Casas da Supplicação) Porto e Estado do Bra.
sil j e as proprias se porão na Torre do Tombo I para
{:onstar de como assi o hou ve por bem. Dada na Cidade
de Lisboa. Pedro Alvares a fez a 23 de Agosto de 1623'
Manoe:l Fagundes a fez escn~ve.r.· REI.

(

l.iv. 3. das Leis da Torre do Tombo foI. 135.
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Ord. Liv. 3· Tit. 86. §. 23'

A/vará. em que se declara. que nas. If1Iças. esmolas I

t macés. que SIM Moges/ade foz. lhe jirará sempre
ll/gar de jazer as deciaraçoes) que lhe poreur I sobre
os execufoes. que nellas fizerem os credores.

Eu EIRei fuço saber aos que este meu Alvará vi- ] 623
Tem I que por justos respeitos. que a isso me movem I

hei por bem. e me praz, que nas mercês de tenças
de minha Faunda. Obras pias.. li: por esmolas e
outras mercês. que eu fizer em remuneração de ser-
yiços, me fique sempre lugar. a.inda depois de feitas
as taes mercês) para dedaré!-r o que for s€Tv.ido ácerca
dos credores das pessoas, a que se fizerem as ditas
mercês) tendo consider.a.çã-o a que será J:nuitas vezes
conveniente que se nã fação nellas execuções pe1a~

dividas, que ·se deverem a outros credores. e qLl~

algumas veze" convirá ordenar eu outra cousa. ficando
semp~e em meu arbi[;rio fazcr nisso a: decJaração. que
me parecer mais confoTme a meu serviço; o que ass~

hei por bem; e manda que se cumpra inteiramente.;
eque este Alvará se publique na minha Chancellaria I

ese registe nos Livros das Secreta.rias deste Reino. e
dos Tr.iliJunaes dellc. e nos das Casas da Supplicação I.

edo Pono I para· em todas as ditas panes se ter sempre
noticta desta minha d"ec1arnção geral; e o proprio sç::
lerá em resguardo na Torre do Tombo; o qual h~i

por bem) que vallha. tenha força e vigor, como se
fosse Carta feita em meu nome. por mim assignada I

esellada c::om o meu Sello pendente, sem, . mbargo
da Ordenação do Liv. 2. 'rito 40' em comrar.lO. Mar-
cos Caldeira o fez em Lisboa a '7 de Setembro de
1623. Eu Rui Dias de Menezes o fiz escrever. REi..

Liv.3. das Leis da Torre do Tombo foI. ·156.
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Ord. Liv. I. Tit. 58. §. 22.

Aluará, em que se declarou, que o Governador do Al.
garye poderia avocar á sua Ouvidoria os Fei/os crímes
dos -Lugares do Reino, em. que não houvesse parte; e
mais- aquel/es , em que as parles crmsenlirem.

Eu EIRei f.:'lÇO saber aos que este Alv,ará virem) que
Dom Pedro Manoel. do meu Conselho de Estado,
Governador do Reino do Algarve J me enviou a dizer
por sua carta. que i) Provedor da Comarca do dico
Reino lhe enviára o traslado de um meu Alvará) pas
sado em 23 de Abril de 1622. pelo qual ordenava.
que os Governadores do dico Reino não pudessem

, avocal~ á sua Ouvidoria maiS! Feitos crimes, que os
dos lugares. aonde residissem J nem provessem as ser.
ventias dos Omcios da Justiça ; e que de os Gover.
nadores do dito Reino não avocarem á sua Ouvidoria
as causas crimes. e praverem as serventias dos Offi.
cios da Justiça dos lugares deHe, se seguirião incon.
venientes J e havia muitas razões para eu haver por
bem. que os pudessem prover. principalmente pe!a
poqreza dos moradores do dito Reino J dando respel'
ta e auctoridade á pessoa J que o governar. po~ ser
mui limitado J e haver muito poucas causas crJ~as

deHe J por a maior parte dos moradores do dito Remo,
serem mareantes. que tem seus Juizes limitados i e
que não se acharia J que nos Feitos despachados na
Ouvidoria houvesse queixas, antes recebião com sa·
tisfação as Sentenças J que em meu nome della s,e pas.
savão ,oque era prova clara de se fazer JustIÇ~!i
dita Ouvidoria ; e que se entendia. que os Escn~aes
dos Ouvidores da Justiça da Casa da Suppllca.
ção J movidos do ~eu interesse particular de ~e lhes
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accrescentar O proveito das appellações, a que devia pn:.
ferir o bem commum, e vexaçõe~ de meus Vassallos
daquelle Reino. que de continuo me servião com ai
Armas nos rebates dos Corsarios • para não virem com
suas appellações á Casa da Supplicação, porque quan
do os povos o entendessem. me requererião os con-'
servasse na posse. em que esta vão • de que os Feitos
crimes sem parte. ou os em que as panes consentis.
sem, fossem sentenceados na Ouvidoria, a cujo despa
cho assistião dous Letrados approvados para o meti
serviço ao menos, e mais. segundo os casos são) ç os
Governadores: e que as serventias dos Offic.ios da.
Justiça I sendo providos pejos Corregedores das Co
marcas, poderia ser, que se não provessem com a igual
dade I com que o fa'l.em os Governadores I preceden
do nos que provêm informações dos Corregedores e
Juizes de Fóra j e que se houvera inconveniemes de
os taes provimentos serem feitos pelos Governadores,
que ha tantos annos continuão, se tivera alcança o
oprejuizo j antes se lhes seguiria) quando se innovasse
o contrario, assi na avocação I como no provimento
das Eerventias, sendo tanto tempo ha con~en..tida,s e
approvadas j e do conteúdo na dita Carta mandei to
mar informação pelo Doutor Rui Lourenço. que no
dito R~ino-do AICTarve anda em diligencias de meu. o
servIço j e vendo o ·que por elle constou I C"' o parecer
dos meus Desembargadorei do Paço: Hei por bem.
que os Governadores do dito Reino possao avocar. e
;V?quem daqui em diante á sua ~uvidoria os casos
Crimes dos Luaares do dito Reino. que não tiverem
parte I e em q~e a Justiça tiver lugar j e assi os ca os.
em que as partes consêntirem , para que os des;pachem
na fórmá, em que o podem fazer nos mais casos do
seu Regimel1l0 , o que :lssi me praz, havendo respei
to á pobreza dos moradores do dito Heino • e á gran..
deoppressão, que receberáã em enviarem suas a!->pel
lações á Casa da Supplicação; porém isto se não en-o

LL. Ex/r. Tom. I. Xx
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tenderá nos casos, que 'furem de morte;. porque nester
terão só o poder, que pelo dito Regimento l,hes te.
nho concedido; e assi poderáõ os Governadores do
dito Reino prover as serventias dos Omcios de Justi·
ça por tempo de seis mezes sómente , sem os pode.
rem prorogar; com declaração, que os Corregedores
das Comarcas do dito Reino poderáõ prover a serven.
tia dos ditos Officios, logo que vagarem, até avi.
sarem os ditos Governadores para os proverem nas
pessoas, que lhes parecerem mais sufficienres; o que
tudo hei &ssi por bem, ~em embargo do dito Alvará,
que hei por nullo e derogado nas ditas cousas só•

. mente, e este valerá, posto que o em~ito delle haja de
durar mais de um anno. sem embargo da Ordenação
Liv. 2'. ~nt. 40, que o contrario dlspoem ; o qual se
registará nos livros da Mesa dos meus Desembarga.
dores do Paço" e nos da Casa da. Supplicação, e nos
livros ·da Correição das Comarcas do dito Reina j e
o proprio se guardará no Canorio da dita Duvidaria.
João Feio o fez em Lisboa a 16 de Outubro de 1623'
E eu Manoel Fagundes a sobscrevi. REI.

Liv. 3, da Torre do Tombo fole )36•. verso
Li,·. 9. da Sopplicação 1'01•. 147. verso

Ord. Liv. I. Tit. 58. §. 33.

Alvará. em que st 4ttermiTltl. que 1te1thum Botictlrio Po!liJ
ser Cirurgião • 11em Cirul'gião vender mezinhas; eque
l1enhu1Il. Medico teceile com Boticario parente.

Eu EIRei f~ço saber aos que este Alvará vi~em,
que eu sou informado, que o meu Bolicario da p~r
receitas, que não vão feitas e assignadas por MedI.
cos e Cirurg~ões da Casa, muitas mezinhas a pessaas.,
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a que faço mercê e esmola delIas para suás en fermi...
dades, sendo os ditos Medicas e Cirurgiões nimios
e excessivos no receitar f por alguns delles serem idio
tas e romancistas; de que álem do prejuizo t qu-e re...
sulta á minha Fazenda t se segue tambem mui gran
de avida e saude da gente: e querendo nisso pro
ver I como convem, e em outras cousas tocantes a
esta materia: Hei por bem t e me praz De o fazer
lla fórma seguinte : ~e se não dem mezinhas de
minha Fa'lenda para casos de medicina, senão por
receitas feiras e assignadas por Fysico da Casa: Q!e
pelas do Cirurgião se dem sómente unguentos t em
piastros , ol~os , pós, aglJas ,licores e semelha ntes cou
sas, de que só elles pódern usar em casos de Cirur
gia, não sendo juntamente Medjco~ '~pprovados ; e
sendo neces ar ias outras, sejão administradas por or
dem de Fysico: ~e uns e outros receitem sómente
para' a necessidade presente: ~e ponhão por letra a
quantidade do que receitarem, e para quantos dias J

e só isco se contará ao Boticario: ~e declarem as
doenças, para que receirão as mezinhas: Qge não re
ceitem mezinhas exquisitas, senão em necessidade
muí urgenre; da qual constará, declar:lOdo as doen
ças: ~e no receitar se accommodem no numero e
quantidade dos xaropes, aguas , corneaes, pilulas t e
tudo o mais, com o uso ordinúio, e não para muitos
diasjumamente. E porque outrosi foi informado, que
d: pou~o tempo a esta parte se passárão .Ca~tas de
CIrurgiões a alCTuns Boticnrios , sendo OfficlOs IOcom
pativeis I e prejudicial á Republica: . Hei por ~bem J

que nenhum Boticario possa ser Cirurgião, nem Ci
rurgião Boricano nem vender mezinhas: e que a Lei
17· par/o 4. 'Tit. ;7. das Extravagantes do Senhor Rei
Dom Sebasrino se CTuarde. em quanto defende, que
aonde houver mais Ode ~m Fysi.co , e mais Bor.icarios
que um, nenhum F sico dê t nem venda meZinhas J

nem receite com Boticaro parente dentro no segundo
. XX2



gráo. ou com quem tenha parceria. com pena de
cem cruzados, e dOliS allnos de degredo para Africa.
E porque he mui damnoso não serem vistas c exa.
minadas as drogas e mezinhas. que vem de fóra I

antes de se despa~harem na Alfandega. e Casa da II},

·dia. por muitas vezes virem ruins: Hei por Bem. e
mando ao meu Fysico mór. que nesta Cidade veja as
ditas drogas e mezinhas nas ditas Casas da India e
Alfandega; e sem isso se não poderáõ despachar: e
na Cidade do Porto um Fysico da Relayâo. Christãll
velho·. que o Governador nomear: e nos outros Por.
tos de mar o Corregedor da Comarca com um Fysico1

Christão velho. que lhe parecer: e não estando ahi
o Corregedor. havendo Juiz de Fóra. elle o faça. ou
'quem seu cargo servir. E por quanto tenhe mandado
por Ptovisâo minha. passada em Outubro de 16091
que o meu Fysico mór visite por sua pessoa as Co
marcas do Reino. o que atégora não ha feito: Hei
pt)r bem, que elle o f.'lça. como lhe está mandado
pela dita Provisão., vista a muita necessidade I que
disso hu. Pelo que mando ao' dite meu Fysico mór 1

e ás mais Justiças. a que o conhecimenro disto per.
tencer, que cUT)1prão e guardem. e fação cumprir

'e guardar este Alvará. como nelle se contem j aguai
'se publicará e registará aonde nece-ssario for j e vale.
rá. posro que seu rffeito haja. de durar mais de um
anno. sem embargo da Ordenaç.âo do Liv. 2. rr'iJ·40•

. em contrario. Cypl iano de Figueiredo o fez em Lis.
boa a 15 de Novembro de 1623. E eu Pero Sanches
Farinha o fiz escrever. REI. .

Li,. 3. daa Leis da Torre do Tombo foI. 137' "'U~
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Ord. Liv. 5. Tit. 102. á Rubr.

Alvará. em qU( u determina. IJUI! 11aO. csrráo':/ivros, qNi:
vierem d( jóra impressos J sent-/jtefJça•.

EUEIRei faço saber aos que este·A.tvará virem. 162Jt
que hàvendo respeito aos grancfes inconvenientes. que
se seguem, de se imprimirem livros nos Reinos estra..
nhos, e correrem neste, sem preceder a licença 00..

dinaria da Mésa do fJesembargo do Paço; e por ou...
tros justos respeitos, que me a isso movem : Hei
por bem e me pra~ ,. q~e da~ui em diante não pos-
são correr, nem vender. se neste Reino livros impres-
sos fóra de1le , sem licença dada pela dita Mesa do
Desembargo do Paço; e os que o contrario fizerem"
per.deráõ os·ditos·livros·, e incorreráõ em pena de cem
cruiados. ametade para os C'a-ptiv0s·,.e a outra para
o arcllsador, e dous annos de degredo para Africa.
E manc10 a todas as Justiças, Officia'~s e pessoas, a
que o conhecimento _ 'sw pertenceI' , que cumprão 'e
guardem, e fação i." iramente cumprir e"guarda'r
este·Alvará. como s nelle contem; o -qual- terá força
de ~ei, e \'a~erá, posto que seu effeito ha.ja de durar
!ll~IS de um-anne. seln embargo da. Ordenação do
J.i.lJ. 2. 'fil. 40. em c.ontrario. E' o Doutor fra.nci~co <

Vas Pi'mo. do meu Conselho) e Cl\ance\lêr mái'uestes;
Reinos. o fará publicar na Chancel1aria • para que ve--
nha á noticia de todos; e se registará nos livros dÓ 1

Desen:'bargo do Paço. e nas mais partes. aonde ne
cessano for. Cypriano de Figueiredo õ fez em Lisboa:
~ 16 de Novembro de 1623. Pero Sanches Farinha 0-)
lez escrever. REI.

Livo 2. lIas Lei. da Torre do T41mbQ foI. 142, lIrlill
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'.........--..=-=--------------
Oed. Liv. 3. TiÍt. ,86. §. 23.

'J.Alv(lrá) em que se determÍttou que nas wnoltu. qUt Er.
Rei manda pagar) se náq possçzja.',ur (~uuráo por fian.
ças ) salvo se houverem obrigado as mesmas esmo/as.

~I ~23 'Eu EIRei faço saber aos que este Alvará v.irem I

que eu hei por bem e me praz) que nas esmolas de
cada dia) que eu mando pagar a algumas pessoas Ilas
·obras pias. ou em outras partl!'3 para sua sustentaçiio,
se náp possa faz,er execução por fianças. ou obrigações

-algumas. salv.o. se as taes pessoas particularmente
.h0uverem obrigado I ou rado á fiança as mesmas
~ésJJIlolas. Pelo que mando ás Justiças e mais Officiaes,
.a qüe o conhecimento deste pertencer. que assi o fação
cumprir e guardar) sem cootradicção alguma j e para
esse effeito se publicará este em minha Chancellaria,
e se registará nos Livros della. e nos Livros dos Re.
gimentos de minha Fa~enda I e mais partes. aonde for
necessltio.; o qual hei por bem. que valha I comose

..fosse Carta feita cm meu nome:: • sem c,mbargo da Oro
denação em contrario. Pedro Cardoso o fez em Lis.
boa a 12 de Dezembro de 1623. Diogo Soares o fez
'escrever. REI.

Liy. 3. dil~ Leis da Torre do Tombo foI. J4[. TeU.
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1

Ord. Liv. 1. Tit. 7. §. 5. i

Alvará, ('ln que se ordena. que ós G(;vern~ores , 'oí["Mi
I/is/ros Ultramarino! náo pOS.1.5o mandar resos para o
Reillo por culpas J que lhes hajáo formado, sem darem
(ollla (j E/Rei.

~

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem,
que por jusros respeitos. que me a isso mo~tl1 J e por
assi cumprir a meu serviço e boa administração da
justiça: Hei por bem e me praz, que daqui em diante
nenhum Governador J nem Capilão do Ultramar,. 00
nata rios I nem mais Ju,stiças possão en \! iar presos a este
Reino por culpas J que se lhes hajão formado J sem
primeiro me darem conta de tudo J para Eu mandar o
que for servido J pela grande vexação e molestia J 'que
se fic:ará dando ás panes, e grande risco I que correm
na viagem; e esta ordem se n50 emenderá nas partes
da Indía. E mando aos ditos Governadores J Capitães.
Donatarios e mais Justiças, lue ora são I e ao diante
forem nas ditas panes Ultramarinas J cumprão e guar
dem' l e fação inteiramente cumprir c guardar este AI
vará',como nelle se contém; o qual terá força de Lei, e
valera I POSto que seu effeito haja de durar mais de um
anno I sem embargo da Ordenação 002. LiVL 9"il. 40•
em contrario. E o Doutor Francisco Vaz Pinto J do
meu ,Conselho I e Chanceller mór destes Reinos, o fará
pubil.car na Chancellaria, e enviará a copia de.Jle I sob
s~u_slgnal e meu sello I a todos os Governadores e Ca
p1taes do Estado do Brasil e mais panes Ultramarinas.
tara que o fação publicar cada um ,no disrricw da sua
f~omarca I Jurisdicção e <?overn.o, e registar aonde;
dr necessano, como se fara nos lIvros do Desembargo
oPaço, Casa da Supplicação. e RelaçãQ do Porto..



L E r s

Cyprian~d.e FigueireàcL o fez em, Lisboa a 18 de Ja.
neiro de 1624. E eu Pero Sanches Farinha o fiz esmo
ver. REI.

Liv. 5. das Leis da Torre do Tombo foI. 138. verso

Ord . .Liv. 5. Tit. 88. á Rubr.

Alvará, em que se prohibio a/irar ás p{'rdt'zes com mil/Ii.
I çâo, Oi4 desmanchar.lhe os ninhos, vender a mesma 11/11.

, Tzifá() , J'Ullza!a" ou faze.r fôrmas para el/a.

1624 DOM Filippe.; por graça-deüeos Rei de Portugal
.e dos Algarves, d'aquem e d'alern mar, em Africa
.Senhor de Guiné, e àa Conquista. 'navegação, com.
mercio da Ethiopia, Arabia, Persia ,.e da India, erc.
Fàço saber aos que esta minha Lei virem. que ha.
vendo respeito a pe'la Drdenação do b"'l!' 5' 'fito 80.

o §. 15. estar provido, que nenhuma pessoa atire com
munição, por se não destruir a criação das aves I ese
'não perder a arte de ~e atirar a pomo á espingar~a,

'-sob pena de pêla primeira ve·z ser preso. e estar VIn·

te dias na cadêa, e ·perder a espingarda, ou arcabuz,
-;ilem de incorrer em dOlls mil reis d{l pena aquelleI

:a que a dita ·espingarda. ou arcabuz ,forem achados
-com munição, ainda que se não próve, que oCom e11~s
atirárão; ·e -pela segunda úlem das ditaIS Pf'Ih1S, s~la

degradado por um anno para CaStllQ-MaTim, e pela
terceira. para um d0S Lugares de Africa, á-Iem de
pagar em dobro a dita pena pecuniaria) segun~o na
mesma 'Ordenação he declarado: E porque iOU Jnfo~.
mado. que pe a'lguns annos a.esta parte se introdllZIO

qe novo a invençãQ de atirar no ar-ás perdizes, co;n
que está quasi de todo acabada a 'criação dellas I nao
'Sendo de menor dainno o que se faz pelas pessoas,
-que no mez íle Maio as matão nos ainh06) que ~e de
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crdinario gente. ociosa. e .de baixa sorte; querenda
em tudo prover. corno convem a meu serviço. e de
maneira. que se torne a povoar este Reino de perdi
zes I e assi as Coutadas. que estão quasi de lodo de
.struidas : Hei por bem e me praz, qtce a· Lei. que
prohibe. que se não atire com munição. se guarde
pontualmente) e para melhor ob~crvancia della I man
do que as pessoas. que venderrllJ munição. Oll a fi
zerem I ou fôrmas pala elll\. incorrâo nas ditas penas.
E hei outrosi por bem I que todas as pessoas. que da
qui em diante desmancharem os ninhos de perdizes.
sejao açoutados e degradados dous annos para galés;
e que os Corregedor~s das' Comarcas, c Provedores
dellas nas Terras dos Donatarios... em que os Correge
dores não puderem elltrar. tirem cada seis mezes de
vassa dos casos conteúdos nesta Lei. e prendão o~

tulpados. e procedão contra eUrs. sob pena de se lhes
'dar em culpa ·nas residencia~. E mando ao Regedor
da Casa da SuppUcação .' Governador da Relação do
Porto. e Desembargadures das ditas. Casas, Correge
oores I Provedores e Ouvidores .das COIT'a.rcas ,.e mais
Justiças, Officiaes e pessoas de meus Reinos. que
cumprão. e fação in.teiramcnte cumprir est:a Lei.
como nella se: contem: e o Doutor Francisco Vas
Pinto ,.do meu Conselho, e Chanceller ,mór destes Rei_
nos, a fará publicar na Chanccllaria, e. enviará o
traslado, assignado por el1e , a todas as Cidades e yil
las, cabeyas de Comarcas, para que a faça cada um
dos Corregedores dellas publicar cm suas Jurisdicções,
e registar n!\s partes. aonde necessario for; e assi se
Tegi~~ará nos livros do Desembargo do Pa~o. e n~s
da dita Casa da Supplicação e ReJação. do Pqno. Da'
da na Cidade de Lisboa. Cypriano de Figueiredo a
fez :a '13 de Fcverei ro ·de .162+. E eu Pera Sanche&
f~nnha a fiz escrever. REI.
I T' I - .

...,. 2. !la Snpplicaç~o foI, 1~5. vert.
, .J

iL. Ex/r. ',f,m. L Yy



Urdo Liv. 5. Tit. H>7' ~ RuI».

,A./-vará" 8nll 9ft! u dtlerm;nQU) pl~ nmbuni.. PUlfJlI.}iJJIo

a 'Ferra de Mouros) 014 7'urcos resgata~ CaptivOl J ntI9
neste Rtino nisso. falte, nem. lenba. inlf"l/i{..tllcifl pm
TeSga.lar.

1624 Eu ELRei faço saber aos que este Alvuá \'irem,
qlie o. Senhor Rd Dom Sebastião, que Ocos tem, man
doa passar no allno de 1573. uma Frovisão, a qual
fkpoi,e; con.firmárâo. EJ Rei meu Senhor e A.vô J e EIRci
meu Senhor e Pai, que santa GJoria. hajão , de qu: •
uastado de verbo ad verb/l1n he o ~guinte :

Eu. EIRâflif' sabu aos. que esle Alvará· viT:efff, quI'
Ida conunvação da ordem·" que Unh, dado.). para sefa'U'l
, R'(sgale ger.a/ de CaptiVDJ). e por:' evitar os inconfJtll;t,.,.
ItJ., que para ifftito deite se- podtm uguir.., t por OM/ro~

jus/"~ rupá/fJI-, qNe tIIe ti. isso mOf,Jem:: Hti PfJr- Q(/fI J ,

mando que pessoa a/guma, d~ qualquer fualiJa," que: S/i"
11;~ 'õJá (J. Verra de Mou.ros ~ nem· ck 'Iurcos resgal.". ,,~

fal/ar em 'Fugate de algum· Captivl ,. nem IJIU (.1IJ ",eUI Rtl~

nOJo e &nbo-r:ioJ sobre isso falle, n/III lenba:intc/l1gtn6Ífl'Rigll'"
para resgatar '; e J( o c-o/ttrario fi:ar, que i»CDrrl. tJJI ~'

. lIe dlJ'zenlos erll~ados, ametatk para· &liemPfil du· Cap/Ia
'li/O$> • ·e a. ourra limeiade parll Ifu·e", () accusll' ;. t'4lttréll:'
iIlgu-mtl pecssoa, <ou-pessoas resgatar IlIgutll Caplivo to 0# Ciz,JI.
W:f pO,. si, ou {JO" (Jutre., e 1Jáo pela peu.oll" qUi I" par..
;'$$0 ordtnar, por. algulnlls, jus/IIJ- causa-s e' ".upeiJQs, .. fIIt
plira jUgo felJhiiD, o não p8deráofazer, um p.r.a ÍJJIJ /J(J'IJ.
Pt", primdro minha /i,c«nyQ, que requerel"ÍJõ no despACho ,'4
MnQ -tia C9mdenâa ~ Ordens, aonde jU6Iijear./lo /Jl dilll
cousas e respeitos: e resglllando .. ou faltando no Resgd/e til
IIlgum Caplivo • se", para {J faztrrm terem a dil, IkelJf~'

;luorrerá'P em pena dos di/os mszm/os "uzad~s) ,umu Ali'
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M. OU/N!i ma"do que Captif)' algum t dt qua!tj"~ q.udJ.idait
,,,,,dição qll~ seja J se não ponha em prfço de r(Sgate pw
n, nem por Qulrem ; e qtt.e se o contrario fizer, que nli.
btlja a esmola J que lhe cabia haver da &dempçQo de Ca'li..
-tiOS, se resgatado fora pela ordem do resgote geral: e assi
mando que pessoa alguwa, mlrador, ou eslan/e em mfUi Rei..
•os t Smhor:ios J nã, dê aviso por si, nem por carlos. nem
iI/trpostll puiBa J a Judeo, MOI/To, erurco J mm otdra pes.
SOR, dt qual']ller Nação que uja, qlie /!suja t1m 'l'"<Ta d~

,MquruJ, ou de (I,U1'CO'S ~ das qualidades das pessoas dos Capti..
.ws, e das fjlla,lIidlules de sl/asfazt11das, sob fJe1t1l do per. 
dímlnto de snafa1Unda J ameJtu!t para Redefllpção de CapJi.
\IIS , e a oulra ametade para ljJum (JS autuar, e de dou$
11/110S dt degr4do para as galEs; e Si! for Mouro J Chfistá(J
NO'lJo, ou Mottrisco J tskJnle 'sos .ditos meus Rei1sos e Útnh,..
riu, oque a ta/. carla eserroer J 011 aviso der J ptrderá a
f{l'l,tllda, que liver pda diJa tna1/tira. ~ será pub/iM11Ie1Ile
'fou/4do J e degradado por quatro tmn,s f>il-ra ns dilas galis.
Emari, o loáos 015 meus DCSt1Jlbargadores e Cw-regepr;res ,
Oll'fJidom, Juk.tS, Jusliças t Ofliciaes t prssoas de mCTa
Reinos t Senhorios J fjue (umprão e fação cumprir -Iste mtu
.AltJará mui inlâramenle J 'Como "uI/e .se conJém; t no meu
(;~QlI&e/lt'r mór, fjue 'O filfl1 pu!Jlicar na Chllnullaria, ~
'tnvit • Iras/ado âel1e, sob mm Sei/o t seu sigll.1 J (lOS Ca.
ti/des de meus Lugares ie Âfiü~ , para que ofaçã(J publir .
fias Chilnullarias publitlls .dos dilas Lugi/res, e aos Corn.
t,tdortl e Ouvidores das Comar(if/s e Ouvidarias de t~djs os
"t/lS Reinos t ,senhorios; I/OS '9.uaes mando 'ille o pu/'Iique"z
'1101 LMgares • aonde e'Slwerf<m , e of(lç~o publicar nos mais
~gtlres dt sUaJ Comflrclls e Ouvidorias J para que a 10dlS
~tja notaria t t u náo fJosiSa (ll/fgor igl1or011cii/. E odi/.Q AI.
"~rlÍ st ngistará no livro do despacho da Meslf da CONsden.
:~~ Ordens t t nos /jfL'rOS das Casas da Supplicação e d,
:Ctt;tl t em 'l~ 'Se registãj semelhantfS Provisoes ( Lâs , t
l1al rqaJOS dos Contos -dos dilDS Lugares de /ffná ; o ljuaZ
Aftlará hei por be-m que valha, Itlthll força e vigor t com,
'St pme Cllrla [tila HIJ mell nOtIJe, pCIf m;m auif.}{ada, eY, 2
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pCl'ssad'a pO'l minha· Chanallaria, um e1,!!Jarg~ .do Liv. 1;
Tit. 20. , que diz: ~e as cousas, cUJo effelto houver
cle durar mais de um anno, passem per Cartas, e: pai~
sando por Alvarás não valhão. Jorge Lopes ofiz elll

Evora a 8 ,J( Julho de 1573. Valeria Lopes ofez escrever,
REI.

E por quanto' o PrQvincial e mais, Religiosos da
Santissima Trindade e Redempção de Cllptivos, a cu.
ja instancia a dita Provisão se passou., me representá~

rão aO'ora que alguns Mercadores. e outras pessoas j

(?ohn:~ a fÓFlna da dita Provisão, tratão em Rtsgares
ç1e Captivos , e tem em si muito dinheiro de partes para
esse ~ffeito, sendo em grande damno da Redempçãa
tratar-se dos Resgates por eutr.em, que não sejão elles
Religiesos, me pedião., que com as penas, que me
parecesse , mandasse que a d·ita Provisão se desse ásua
devid.il. execução, e que .na fórma della nenhuma pes,
aoa·, de· qualquer estado>- qualidade e· condição que
.a~ja, se intromettesse nas materias de· Resgíltes, nem
par.a eIles receba dinheiro algum; e o que, para em
effeito. houverem recebido, debaixo das mesmas pena,l
o entreguem, ou remettão logo. ao Thesoureiro da Re..
dempção, para se mettci' no çofre. E bavendo Eu a
isS'o respeito, e querendo imita.r o intemo, que os Se.

J!lhores Reis ,. meus predecessores, tiverão em passara.
Pro'visão referida: Hei por bem, e mando que dia se
registe, e- publ ique de novo nas partes e Lugares de.
clar~dos! e se· €umpra e guarde inteiramente, ~e!U'

- duvida, embargol, nem contradicção aIg~ma.j e <}-Ue oe..
nhuma pessoa, de q!Ja1ql:1er qualidade ,. estado e c~n~

dição que seja, em observancia da dità. Provisão se 10"
trõmetta em Resgates, nem receba dinheiro; para elles I

sob pena de quinhentos cruzados para. Captivos eacCU~

sador, e de incorrerem nas mais acima declaradas j e
sob a mesma pena remettão ~ entreg.uem logo, todo·o
-dinheiro, que tiverem, ao Thesour.eiro Geral da Re..
dempção, que lhes dará eonheciP;1ento e~ f@Jim~ pa~
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'fel! descargo. E este valerá como Carta, posto qua:
seu,effeito haja de durar mais de um anno) sem em
bargo da O~denação, que .0 contrario dispoem. Anto
nio d.e Aguiar o fez em Lisboa a 13 Cile Julho de 162.'1:-
.Marcos Rodrigues Tinoco o fez escrever. REI. '

Ioir, 5. das Leis do Tombo da Torre foI. '1.4"•.

Ord. Li\'. l. Tít. 67.' §. 10.

'Alvará, em qut se declarou, que iJimftl' qut o privilegi~

tmha clausula que esmse de Juiz e J7erl!t/dor , se não
tntmderá nos Lfigares, em que houver Juizes de Fóra~

Eu El'Rei faço saber aos que este Alvará virem, 1'625
~ue querendo eu por justos rêspeitos do meu stlrviçG
prover na demazia, com que algumas pessoas das Ci..
t1ades. Villas e Lugares deste Reino tr-atão de se valer
de privilegios. de Captivos, Tr.indade e 0UtrG>S particu-
lares, para com ell~s se isentarem. de servir os. Qfficios
d: Republica) de que se segue nella grande perwrba-
~ao •.e andarem os taes cargos nns pessoas de menos
8~fficlenci~ t qualidade, não sendo esta a minha ten-
5ao~ quando concedi os taes privilegias; e tendo ou-
trosl consider·ação a nfIles se declarar.. que as pessoas ,.
qUe os tiverem. serão escusos dos Officios de Juizes e·
Vereadores dos C<mcelhos ,. que se devem entender nOi
L~gares, que só são Concelhos, em que pode haver
JUlze~. e Vereadores., que se escusem; e nas Cidades
dopnmeiro banco) e outros do Reino e V.illas,notaveis ,.
cm qUe por mim há Juizes de Fóra, aonde as pessoas,
qUe. COstumão andar na governança, t~m de or?inario __
llJa~s de quinhentos cruzados de fazenda, pela qual. .
raí.a~ não·.podem gozar dos taes .priviltgids,- ,onforme
a el, por que distinctamente está prohibido ~ que os
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que tiverem ~ dita qua.ntia, não goze~ deprivilegios(IJ~
e por ser m~ls convenIente e necessaJ'llo ao bom go\'emo
dos Pov.esatalharem-se as desordens, que o Costume
neste particular tem introduzido de maneira que ella.
cessem e não haja 'lugar de se continuarem ao diante.:
Hei por-bem de declarar J qQe os ditos privilegias dOI
Captivos, Trindade, e outros semelhantes não escu.ão
dos cargos de Vereadores nos lugares de primeiro bano
co, nem nos das Terrus, aonde houver Juizes de Fóra.
Pelo que mando aos meus Desembarga-dores do Paço,
e aos da Casa da Supplícação e Relação do Porto assi
o cumprão, e fação dar á execução, sem dUIJida, nem
etnbargó algum; para o que e$te se registará nos livros
da Mesa do Desembargo do Paço, e nos das ditas Re
lações; e se cumprirá inteiramente, corno nelle se
contém, sem embargo de quaesquer Leis e Orden..
ções, que em contrario 'haja, ou possa haver; evalerá
como Carta. sem embargo outrosi da Ordenação, que
o contrario dispoem. João de Sousa o fez em Lisboaa
'20 de Fevereiro de I 6:z5. João Pereira Castel-BraDCI
o fez escrever.

- lo1\'. 3. dAS heis .la Torre do TOlllbe foI. 150. nr",
Li,. 9' da Supplioaçio foi. J5~. nrs. '

_--- ._........__nI

Ord. Liv. I. Tit. ·J4. á Rubr•

.4/'lJ~tfá , em que se determina náo haja Juiz d01 patlJhs
pJJblicos: cuja jurisdicçáo pu/meia em iI/gum Jt1I/~O ~
(Juif); d'tl ChancellaritZ, e a6 dep.ois Jt paSJOu á II1J'1Sa

dicção dDs Corregedores dos .Bairros•

.1625 Eu EIRci faço saber aos que este meu Alvará !i:
rem i -qne havendo respeito á informação, que tllC

(1) v. A1f. d':a3 d Outubro de afino
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íoerca de se extinguir o Omeio de Juiz dos pecca
dos pubricos desta Cidade, por ser de mais prejuizo J

que utilidade á boa administra~ão da justiça havelo;.
e pelo Regimente dos Bairros estaI provido em tude J

oque toca ao dito Juizo (I-).. de que sempre houve
queixas, d~ndo.se muit~ qppres.sãa ás partes com as.
obrigarem em differentes Juizos; e querendo plover
nesta. matefia, como convem ao serviço de Bcos C'

meu: Hei por bem e me praz, que se extinga o dito
Officio de Jui7: dos peccados publicos .. e o não haja.
lIlais daqui em diante; e que os J~lgadorc~ das Bair
lOS procc:dão- contra os culpadas neste çriJllc COlP'

muita inteireza na fórma, que por seu Regimento.
odeveodazcr; c por este Alvará lhç~ ~ando ,. que com
muito cuidadQ íls&i o.cumprão c guardem, c a~ mais..
Justiças, Officiaes e pessoas. a que perte'ncef o co
IIhccifllcnto delle; e me praz que val'ba. posto que SfU

tlfti~o baja de dur.l1 mílis de um aJ;11:10, SEm embéO'io,
da Ordenação do Li'll. s. cril. +0. em çontrariO'; f se
publiurá na Chancellaria., e se regist'é1r~ nas livr.os da.
Meia do Desembarg.a do Pa~o. Cy;priano de Figuei~
redl).~ fez. em Lisboa ª' 2 ~c J~nho de 1'2:5- FauJ.
Sanches Far.inha, o fez ($erevt:r. ~~l.. -

LI., 2, di. !:.ei"d. 'Eorre do Tel1lho:fol. 15.J•.
:loiJ. 9. lia &uPp'licllçip. Io.l~ 1.60.._ter,..
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Ord. Liv. 3' Tit. 86. §. 23'

rtfl-vará J em qUt 'st determina J qut os Meirinhos, Oli AI•
.. ; {aidd " qUi? penborare11'1 os Soldados paI' martdudo (/Is
. Capif.ães -d IS' Comptinhias I n;;o levem mais que 'fui,

tas/io de cada pel1hora.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvar,í virem,
que ha vendo respeito ,ao que me foi proposto ácerca
do que antigamente se usava nesta Cidade de Lisboa,
quando n~lla havia Companhias levantadas, que Oi

Capitães e Officiaes de cada uma dellas com um
Meirinho' particula'r do Terço, que só para esse cfEei.
to tinha vara, ião penhorar aos Soldados, que fal.
tavão nas 'ditas Companhias, na pena, que lhes pa.
recia; sem lhes levarem salario de Officiaes da penho
J'a, que se lhes fazia -; para -assi com menos molesrja
os obrigarem, eque ora se faúa pelo contrario; ~5·
q'ue com notwel molestia e vexação do povo 120

os Officiaes das Bandeiras com um Meirinho, ou AI.
caide, e seus homens ~ penhora,r a todo o Soldado, que
faltava na Companhia; e álem da pena, em q,ue o
penhoravão , lhe levavão duzentos e oitenta rEIS da
diligencia, sendo a condemnação algumas vezes, de
menos consideração; o que resultava em m?lesua e
vexação do povo. E querendo eu prover nIstO com
~emedio , de maneira que cessem queixas, ~ outr~~
mconveniemes, que podem resultar, e aos ditos 50 ,
dados irem ás Companhias com armas, e poll'or~ ,a
sua vista : Hei por bem, que os Alcaides e MelCl'
nhos J que de hoje em diante fizerem penhgras, ~Oi
ditos Soldado.s po~ man?ado e ord,e~ dos ~aplta~:
das Companhias a-esta" Cldade 'e mais üfficlaes ,
Milícia dellas J lhes não levem'mais J que meio tosta

Q
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por cada penhora, visto que ordinariamente as ditas
penhoras são de pouca quantia, e muitas as diligen
,cias, que em pouco tempo e espaço se podem fa
zer muitas; álem de serem muitas vézes condemna_
dos e penhorados por mui leves causas e omissões.
Eaos Alcaides e Meirinhos, que o contrario fizerem.
m3ndarei castigar, conforme ao excesso, que com..
merrerem , como houver por meu serviço. Pelo que
mando ás Justiças. a que o conhecimento disto per.
tencer, cumprão este Alvará inteiramente, como nelte
se contem; o qual me praz que valba , tenha força e
vigor, com@ se fosse Carta feita em meu nome. sem
embargo da Ordenação do Liv. 2. 'Iit. 40. em con.
trario. Pedro Luis o fez em Lisboa aos 29 de Maio
~o 1626. Manoel Fagundes o fez escrever. REI.

Li" 3. dos Leis da Torre do Tombo foI. 154.

Ord. Liv. I. Tit. 1+. ao princ.

Alvorá I tm que se mandoll o!Jser'var ts/a Ordeuaç-ão 1"1

voga11do-sc outro A/varti, em que se mallda1.o , <jue ~

COIM/ho da Fazma'a (onhacsse dos e?I:bargos, que se
Oppllzessem á ex.tcuçáo e cobrança das dizimas.

Eu· E1Rei faço saber aos que este Alvará virem,
que havendo respeito a ter mandado por Provisão mi.
nha.que o Douror André Velho da Fonseca, Desem
bargador dos Aggravos da Casa da Supplicaçao , pu
zesse .em arrecadação as dizimas atrazadas da Chan
(ellana. ~ outras di vidas; e que vindo-se com embar
gos, ouvldall as partes ,0 prepar<ldos em final, os rc
lllettesse aos Juizes dos Feitos da Fazenda, para os
~espachan:m no Conselho deJlã , sendo o dito André

e1ho Adjunto no despacho j (porque .sou informa-
LL. Ex/r. '[om. 1. Zz
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do, que as Causas das diz.imas das Sentenças perten.
cem ao Juiz da ChancelIaria pela Ordenação, queas'
~espacha com Adjuntos, CJue o Regedor lhe nomêa J

com assistencia do' meu Procurador da Corôa I que
não pócle assistir ao dito Conselho, e na dita Provisão
se não derogar a dita Ordenação, nem haver causa
para isso, antes' inconvenientes) que do contrario se
podem seguir, ficando as causas muito maii dilatadas
no dito Conselho da Fazenda, do que o serão na Casa
da Supplicação: Hei por bem, e me praz declarar
por este -Alvará) que as ditas causas das dizimas per.
tencem ao Juizo da Chancellaria; e que os embar.
gos, que o dito A.ndré Velho havia de remetter ao
Juizo dos Feitos para se sentencearem no dito Con.
selho da .Fazenda, se remettão ao Juiz da Ch:mc.ella.
ria, para os despachar na [órma referida. li mando
ao dito Desembargador, e mais Justiças, Officiaes e
~soas. a que o conhecimento disto pertencer, que
cumprão e guardem este AI vará. como nelle se con.
tem, que val~rá) posto que seu effeito haja de dUJar
mais de um anno, sem embargo da Ordenação do
:l. Liv. 'fit. 40. em contrario. Cypriano de Figueire.
do o fez em Li$boa a 13 de Novembro de 1626. João
Pereira de Castel-Branco o sobscreveo. REI.

Liv. 3. das Leis da Torre do Tombo fole 157.

---------
Ord. Liv. I. Tit. 97. ao princ.

:Alvará, em que se determinou, que nmbmna pesJo~ poss,
. S(rvir dous Ofjicios) ai1zda que sejão compativelS.

1627 .Eu EIRei ;aço saber aos que este Alvará virem,
" que p.or justos respeitos) que me a isso mov~ ~A:

<.ionvir a meu serviro) bem commum ) e uuhdiW\o
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de meus Vassallos : Hei por bem, e me praz de decla-
rar I que qualquer pessoa, que for promovida de um
Offieio li outro, ha de largar o que d'anres tinha.
posto que sejão compativeis, se eu logo não dec1arar
ocontrario ( I ). E mando aos Desembargadores, Cor
rege.dores, Provedores, Juizes, Justiças, Officiaes e
pessoas de meus Reinos c Senhorios, que assi o cum...
prão, e fação executar, cbmo neste AI vará se declara;
oqual, p:lfa chegar á noticia de todos, se publicará.
e.registará na Chanc Ilaria·mór. na Mesa dos meu:i
Desembargadores do Paço, no Conselho da Faz.enda •
Mesa da Consciencia, e nas Casas da Supplicação e
do Porto, e na Camara desta Cidade de Lisboa: e.
me praz que valha, tenha força e vigor, como S~

fosse Carta feita em meu nome, e por mim as'signa
da, sem embargo da Ordenação em contrario. Cy...
priano de Figueiredo o fez em Lisboa a 8 de Janeirlt I

de ,1627, Pero Sanches Farinha o fez escrever. REI.

Liv. 3. dns Leis da Torre do Tombo 1'01. 157' "cri.
Liv, 9. da Supplicação foi. 170. verso

Ord. Liv. I. Tit. 58. §. 33-

Alvará, em qNe se ordenou, que fi T),sico mór faça Regi
mmto aos Boticarios cada' Ires almos, e que os Mediro$
ponhão llas receitas o ~Ialor dos remedios "que receitarem.

DOM Filippe , por graça de Deos Rei ele Portpgal, 1627
ele. Faço saber aos que esta minha Lei virem, que
sendo Eu informado dos grandes inconvenientes, que
se tem offerecido, de os Boticarios deste Reino ven-
derem as Medicinas sem taxa, por não terem Regi-
Dlrnto da limitação dellas, sendo muito necessario

(I) V. Decrett. de 18 de Jolho de 168 r, 3 de Setem'bro de 1682 ~
30 de Mar.o de: IGS6 , e 29 de Fevereiro de 1688.

ZZ2
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para os povos. por não serem enganados: e querendo
redllzir este uso a melhor costume; e convindo a mell
serviço dar-se nisto meio conveniente, por ser em
utilidade de meus Vassallos : Hei por bem J e me praz
de ordenar, como por esta faço J que o meu Fysico
mór faça a taxa das ditas mezinhas cada tres annos I

e que os Medicas sejão obrigados a pôr nas receitas.
que derem J o valor de -cada cousa J que receitarem: c
não o fazendo assim I. incorrão em pena de cem cru.
zados. ametade para o accusador J e a outra ametad.c
para Captivos: e mando ao dito Fysico mór. que
com as informa'çães necessarias faça a dita taxa I pela
qual os Boticarios se governem; e aos Medicos, que
na dita fórma della declarem nas receitas o preço de
cada mezinha: e aos meus Desembargadores I Corre.
gedores J Ouvidores, Juizes J Justiças J Officiaes epes.
soas J él quem o conhecimento disto pertencer I cum·
prão e guardem J e fação inteiramente cumprir e
guardar esta Lei, como nella se contem: e o Doutor
19nacio Ferreira J do meu Conselho J e Chanceller mór
destes ReilÍos a fará publicar na Chancellaria , e enviar
a copia della J sob seu signal e meu sello I a todos os
Corregedores e Provedores das Comarcas, para que
a fação publicar J, cada um em sua júrisdicção '; a qual
se registará nos livros do Desembargo do Paço, Casa
da Supplicação J e Relação do Porto J aonde semelhan.
tes Leis se costumão registar. Dada em Lisboa a 3 de
Setembm de 1627. Cypriano de Figueiredo a fez, e
João Pereira de Castello-Branco a fez escrever. REI.

l.iv. 9' da Supplicação foI. 172" Ttr'J
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Ord. Liv. I. Tit. 51, §. I.

ilvará) tm que se determina) que de todas as justifica.
fOes, que se fazem para cobrança do dillhúro dos defim
tos e ausentes. se dê vista ao Promotor dos Capli'l;os,
t que mn esta cirrumsJancia stjão nullas.

Eu ElRêi faço saber aos que esta Provisão virem:.
que eu fui informado no meu Tribunal da Mesa da
Consciencia e Ordens por pessoa zelosa do meu
serviço, que por falta de ser ouvido. e se dar vista
ao Prom~'ltor dos Captivos das Justificações tocantes
a defuntos e ausentes do Juizo da lndia e Mina,
para se cobrar o que vem do Estado da India. e
Conquistas do Reino a poder do Thesoureiro geral
dos defuntos e ausentes. que pelo anno e dia vai
com regresso ao Thesoureiro geral dos Captivos, tinha
a.experiencia mostrado resultarem grandes inconve:
mentes em damno dos ditos Captivos. 'pelas maIS
das vezes se offerecerem nas ditas Justificações duvi
das de feito e dI: direito) de muito exame e consi
deração, pelas quaes se passava facilmente, por não
haver quem as allegasse) com que as partes ao depois
na 'execução de seus Precato~ios ) com que ião a co
b!ar, recebião mplestia e vexação. pondo. se-lhes en~
tao. as d~vidas) que logo no principio Floderião ter
lI1als facll remedia sem tanto íncommodo e despesa
d~s ditas partes., Ê desejando eu) que igualmente se
nao leve á Redempção o que lhe pertence) e de que
notempo presente tem maior necessidade. e tambem
de alliviar as partes em tudo aqu illo. que lhes pedia
~r de m~lestia e vexação: Hei por bem e me pra~.
que daqul em diante no principio de todas as JUStI

ficações) de que: quaesquer partes tratarem no Juizo
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da Jndia e Mina, ou em qualquer outro, em que per.
tencer, quer seja para cobrar dinheiro, ou fazendas
do Thesoureiro geral dos defuntos e ausentes, ou do
Thesoureiro geral da Redempção dos Captivos, em
tudo seja ouvido, e se dê vista ao Promotor dos Ca.
ptivos I para com is.§o. e os requerimentos. que hO)l.

ver, se poder haver por justificado o que a cada uma
das partes pertencer, sem mais outra despesa, mo.
lestia , ou vexação. Pelo que mando ao Juiz .da India
e Mina, que de presente serve, e a todos seus Sue.
cessores, e mais pessoas, a que por qualquer via to.
car e pertencer, cumprão e guardem esta Provisão,
e o que por ella mando e ordeno, sem duvida, nem
embargo algum; e aos Thesoureiros gentes dos defun
tos, ausentes e Captivos , e ainda aos Escrivães deseus
cargos não fação pagamentos, nem entrega alguma,
em quanto lhes não constar, que o dito Promotor dos
Captivos foi ouvido, com pena de se lhes dar em eul.
pa , e de se lhes não levar em conta qualquer despesa;
que fizerem, e esta quero que valha, tenha força c
vigor, e se cumpra e guarde, corno nella se contém.
posto que o effeito della dure mais de um anno , sem
embargo da Ordenação do Li'l/. 2. 9:it. 40" que dispoem
o contrario. Manoel Coelho a fez em Lisboa a 12 de
Maio de 1628. Marcos Rodrigues Tinoc.o a fez escre·
ver. REI. .

Liv, 3. das Leis da Torre do Tombo fol. 165.
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Ord. Liv: I. Tit. 66. §. 36•

.Alvará) em qUt St delermrpou, que nos LUlares, a qUt
forem repartidos os ordenados dos Sargentos móres) St
cOlltribua com elles com pontuafidadt.

Eu ElRei faço saber aos que este Alvará virem) 1628
que havendo respeito ao muito que convem a meu
serviço, que os Sargentos móres das C marcas do
Reino sejão pagos de seus ordenados, e que os Luga-
res dellas, a que forem repartiàos, contribua cada um
com a parle, que lhe tocar. sero sobre isso haver rc
plignancia alguma: Hei por bem e me praz, que
todos aquelles Lugares, a que for repartido o dito
ordenado, contribuão com elle com toda a pontuali-
dade I para effeito dos ditos Sargentos móres serem
pagos, como convem ,; e mando ao Corregedor, ou
Provedor de caaa uma das ditas Comarcas) que com
todo o cuidado fação dar á sua deVIda execução o que
po: este Alvará mando, sob pena que não o cumprindo
asS!, lho manda~ei dar em culpa nas suas residencias :
o.qual se registará nos livros de cada uma das Comar-
cas dos ditos Lugares, para a rodo o tempo se saber,
corno o hei assi por bem; c para esse effeito se eRviará
otraslado delle, assignado por Pero Sanches Farinha»
meu Escrivão da Camara, e do despacho do Desembar-
go do Paço) aos Corregedores das Comarcas; c valerá,
posto que seu effeito haja de durar mais de um anno,
letn.embargo da Ordenação Liv. 2. 'Iii ~ 40. em con-
trano. João Corrêa o fez em Lisboa a 30 de Agosto de
1628. Pera Sanches Farinha o fez esorever. REI•.
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Ord. Li". I. Tit. 88. §. 4-~•

.Alvará. em que sr determinou •.que os Of/iciaes ( Juiz dor
01jáos possáo levar sa!arios de idr/s fóra , indo joZtf
algumas diligencias fóra das duas !eguas.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem,
que eu heI por bem e me praz, que quarido os JUIZes
dos Orfãos , e Partidores das fazendas delles, das Cida.
des e Vi lias deste Reino forem fóra dos lugares I em
que residirem. fazer algumas partilhas e avaliações ,e
quaesquer outras cousas. ue tocarem a seus Offieios,
passando os Lugares. a que assi fore~ • de duas Ieguas
das ditas Villas e Cidades. possão levar suas idas eca
minhas. assi como os levão os Tabelliães, além do
.premio, que por bem de minhas Ordenações pode~
levar pelas ditas partilhas e avaliações: e não levarao
de cada ida mais de tres dias; e se menos estiverem.
lhes se(-á contado o caminho do tempo, que andarem
sómente • e mais não. E ist9 assi me praz. sem,emba!.
go da Ordenação. que defc.nde aos ditos OfficJa~s naO
levarem dias. E mando a todas as Justiças. OffiClaes e
pessoas, a que o conhecimento disto pertencer I que
cumprão e guardem inteiramente este Alvará, como
se nelle contém; o qual o mçu Chanceller mór fará pu·
blicar na Chancellaria. e enviar o traslado ddle I s~b

,meu Sello e seu ·signal. a todas as Comarcas deste Rei-
no, como he costume. para nO$ Lugares dellc se pra~
ticar e executar o que por elle ordeno; e me praz q,u
vatha. tenha força e vigor, como se fosse Cana fe~a
em meu nome. e por mim assignada. sem embarg? a
Ordenação do Liv. 2. 'iii. 40. em conerario. cypna

d
o

de Figueiredo o fez em Lisboa a 26 de Setembro c
) 62 8. Pel'o Sanches Farinha o fez escrever. REl.

Li,. 3. das Leis da Torre lio Tombo foI. 187'
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---.....;.------
Ord. Liv. 2. Tit. IZ. á Rubr.

Alvará, mI qU( J( determil10u , qlu as Justiças uctl!ayu
amparem e defendáo as Ordens Militares e pessoflS
ddlas da V{')I:açfio dos OrdilJarios.

Eu EIRei faço saber aos que esta Provisão virem. ! 6]0
que havendo mandado ver as I'~zões de queixas, que
Manoel Mal'aboto Salvago , Freire professo do Habito
de Santiago, Prior e Juiz da Ordem da Comarca de
Alcacere do Sal. enviado a mim pelos Deputados do
meu Tribunal da Mesa da Consciencia e Ordens, me
fez do Arcebispo 'd'Evora ácerca dos procedimentos,
que tem e intenta contra as Ordens Militares e pes-
soas dellas; e tendo respeito a que o dito Arcebispo
d'Evora e~cede muito das ordens, que tem; e ser justo
edevido applicar remedia efficaz, para que as Ordens
não recebão aggravo com seus procedimentos: Hei por
bem e me praz t que as Justiças seculares (sendo re
queridas) acudão á protecção e defe.mão das ditas Or-
dens, não permittindo. que o Arcebispo as opprima.
Pelo que mando a todas as Justiças de meus Reinos e
Senhorios t que em execução desta minha Provisão. e
d: outras antigas, passadas sobre a mesma mate ria t

nao prendão t nem deixem prender aos ditos Freires
por mandado do dito Arcebispo, nem de outro ne-
nhum Prelado; nem consintáo t que por sua ordem J

n~m por seus Vigarios e Visitadores, e Officiaes dos
~Itos Prelados sejão vexados, nem presos J sem para
JSso verem meus especié!es mandados, como Governa-
dor e perpetuo Administrador que sou das ditas Or-
dens) salvo sendo. achados em fragante delicto; p.or-
que em .tal caso guardaráõ as Justiças) que os acharem.
oq~e dlspoem a Ordenação; e em outra maneira não.
Mas antes mando J que em todas as cousas tocantes ás

LL. Ex/r. 'Iom. 1. Aaa
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Ordens as f4voreç~o-@ CQnservem-, e aos Feei.res del1u
para que as graças, privilegias e iSe!lções> que terr:
por Breves Aposeolicos. lhes não sejão defraudados:
e s.endo algum dos dicas Freires preso contra a fórma
desta minha Provisão. o fado logo solear. donde quer
que e~tiver preso; e isto sem duvida. nem embargo

, algum. com apercebimento. que aos que o assi não
cumprirem. senGo-lhes requerido po.r esta Pro.visão I ou
pela copia delIa • assig.nada por dous. Deputados do meu
Tribunal' da. Mesa da Consciencia e Ordens. mandare~

€astigat: com as penas, que me parecer:. c esta quero
que valha J eenha f0rça e vigor J como se fosse Carta
feita em meu nome J por mim assignada • sem embargo
da Ordena-çâo J ou de qualquer outra Lei J Regimeoto,
ou Provisão em contrario. Marcos Rodrigues Tinoco íl

fez em Lisboa a I I' de Outubro de 1,610. REI. (IJ

.l.i... 3. das Leis da Terre do, Tombo foI: 176.

----.-~----------

Ord. Liv. I. Tit. 58. §. 4-6.

,AJ.vará J em que se dá a fórtrJa, com que os MilJistYDt
cumpriráõ a obrigaçáo I que lhes impsem a 0I'deJtaf!~ ti
cerca da plantação de arvores.

1633 Eu EIR:ei faço saber aos qtJe este Alvará virem"
que os Senhores Reis meus Antecessores. vendo q~e'

a suhstancia do Reino de Portugal dependia do m~elo

e trato do mar ._ para 0 que erão necessaJ'ios· Na~10S ,\

e para a fabrica detles.grande quantidade de madeiras I

ordenárâo nas Leis commuas do Reino. que nos mon··
res e baldios ,se plantassem pinhaes J castanhos. c~rv~"

lhos e outras arvores semelhantes •. dando comlIUssao

(I) No nnn~' de 1643 :l 6 de Maio s. passou ODt~O' semelbslI.te AI,a~&
.om o mesl1lo reor, o qual se aiha no Livrll 4. das Leis da Toru o
Tombo 1'01. 176. vere.
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aos Vereadores das Camaras, para que pod$ss-em obri
gar aos do~os das propriedades a que plantassem as di
tas arvores) e tratassem da conservação delIas, com
us pena!, que lhes parecesse, ná@ sendo menos de
dous mil reis, como largarnenre está disposto nas Or
denações Li..,. I. :ri/o 66. §. 26.; e porque sou infor
mado, que se não há conseguido o intento, com que
esta Lei se fez, e que na execução da' pena della se
fazem grandes vexações; porque, como, as penas dos
Concelhos estão arrendadas, quando os Corregedores
c Provedores as querem executar, se concertão os La
vradores com os arrendadores, e pagando-lhes meno$
quantia, da que poem a Lei, os dão por livres: e
considerando eu como cada dia vai crescendo a f;llta
dos Navios e madeir-as, sendo cada vez mais neces
sarios I resolvi que a dita Lei se cumpra e execute in
violavellnente; e para que -mm effcito se 'consiga : Hei
por bem e mando, que os Corregedores e Provedores
fação as Correições de suas jurisdicções nos Lugares
mais visinhos aos Rios navegaveis , donde se possão
tirar madeiras, desde o mez de Outubro até o de Fe
vereiro, que são os em que se plantão as ditas 'arvores,
para as fazerem plantar, e não saião dos diros Lugares
a~é. deixarem plantadas as arvores I que tocarem aos
vlSlnhos delias ; paO'ando o custo aos trabalhadores,

. b .
que msso andarem. por conta dos donos das propne-
dade~, que não houverem cumprido com a Lei no
a.nno antecedente; procurando, que seja a maior quan
lldad~ , que se puder plantar, de Carvalhos, por ser a
made1'ra de mais serviço e duração) que há; e assi to
lIlaráõ Conta com particularidade das arvores plantadas
no anno atraz, e farão reformar as que se houverem
~eceado. E nas residencias , que se lhes houverem de to·
lJllar, tenho mandado se accrestente um capitulo, em
,que se peligunte pelo ql:le houverem feito em execução
d? sobredito, e que S~ lhes nãe dê despacho das residen
(las) sem mostrarem certidões dos Escrivães de seu s

'Aaa 2
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omcios de como o hão cumprido ([.). declarando em
particular o numero das arvores I que fizerão plantar
cm cada um. dos Lugare~ de. seu destricto. E esce AI.
vará quero que valha como, Carta. sem embargo da
Ordenação Liv. 2. cril.40.• que dispoem o contrario.
e se· publicará e registará na Chancellaria mór, e n~
Casa da Supplicação I para que venha á noticia de to.
dos •. e se cumpra nos. Lugal:es de Ríba. Tejo, e nas
mais partes do Reino. excepto nas d' Entre Douro e
Minho ~ para onde mand!=i passar eutro A.lvará do teor
d~ste, que se publicou. e registou na Chancellar~a da
Relaçiio do Pano. Mal10el Pereira o fez em Madrid a
~9 de Maio de 1633 <\nno&. Diogo Soares o fezescre~

~çr. REI.
1oiT. 5. do Desembargo do Paço foI. 4.

-----------
Or<l. Li.v. 5. Tit.8". á Rubr.

:A/varA " em que se probibio trazerem.se de noite armas de
fogo I e se prohibirão os estoq'les , punhaes ,. e falas dç
ponta ...

1634 DOM' Filippe, por graça de Deos Rei de Portu~al
e dos Algarves. d'aquem e d'alem ma'r, em Afnca
Senh.or ele Guiné. e da Conquista. Navegação, Com·
mercia da Ethiopia. A'rabia, Persia, e da Indía. etC.
Faço saber aos que esta minha Lei virem, quescndo
eu informado, que de noite usão muitas pessoas traz~r

espiogardas, pistolas e pistoletes , de que resulcao tao
grandes inconvenientes, e que se não podem atalhar
pelos meios ardina rros do cuidado das Justiça~ •. pela
facilidade·. com que encontrando~se com os MlOl~tr~S
della as pessoas J que trazem as taes armas, as delxao
cahir 110 chão, e as tornão a cobrar depois, atrev~ndo.
se por ellas a solturas e cousas dignas de remedIar, e

(I) V. Deérett. do .25 d. Sutembro de 17 13 I e II de Mar~o de 1716•
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prover nellas, como convem a meu ~erv iço, bem, se
gurança e quietação de nJeus Vassallos: Hei por bem J

c mando que daqui em diante se devasse das pessoas,
que de noite trazem espingarda, pistolete, ou pistola!'
contra a Lei, que já, sobre a prohibição de scmdhantes
armas mand i passar (I); e dos Officiaes de Justiça,
que as achão, e as não acoutáo ; e que por tL:do se
pergunte nas devassas geraes, e nas residencias, que
se tomarem aos Julgadores, e Officiaes de Justiça. E'
porque da mesma maneira convem prover, para que
/lão haja, nem se tragã-o estoques, pu nhaes, Oll facas de'
pont,a de diamante, assi pelas irremediaveis feridas.,
que fa'lem, como pela facilidade, com que as ditas
armas se encobrem: Hei. outr.osi por bem e mando J.

que nenhuma pessoa traga faca " venda, nem concerte),
nemalimpc nenhuma das ditas armas, sob pena de dous
annas de degredo para Africa .. e ci,ncoenra cnnados
para o accusador e Captivos. E mando a todos os Cor
regedores, Ouvidores, Juizes e mais Justiças, cum_
prão I guardem e executem esta Lei, sem excfpção de:
pessoa alguma j e ao Doutor André Velho da Fonseca J

do meu Desembargo, e Corregedor: do Crim6 de mi
nha Corte, que ora serve de Chanc,tller mór, cu a
qU~m o dito cargo servir, a faça publicar na Chancel_
lana. Jogo, e envie o traslado delIa, sob meu SelJo e
seu,signal, a todos os Corregedores e Ouviliiore,s destes'
Rel!10S e Senhorios, para a fazerem publiQar em slla~
]urtsdic~0es; e a executarem, como se nclla Qontém ;
a·qual s,e trasladará no livro da Mesa do Desembargo
do Paço, e nos das Casas da Supplicação e Relação do
P?rto) em que se regi tão semelhantes Leis. Dada na
Cidade de Lishoa a 20 de Janeiro. Antonio de Moraes
afez, anno do Nascitnenro de N. S. Jesu Chri to de
1634-. Antonio Sanches Farinha. a fez esc_rever. REL.

Liv. 3. dDI I:.eis da Torre no Tornho foI. 184. vers.
L~v, 5. do Desem bargo do Paço foi, 1-\.
LIV. 9. da Supplicação ibJ. 21.7' "er~.

~I) V. Alv. ue ,,5 ds Julho de 167.8.



37~ L R I S

OId. Liv. 4-' Tit. 80. á Rubr.

Alva'rá» 6t11 qUI! SI! dNlarâo nullos (JS testtlmmfos /el!II

na Judia por algll1ts Religiosos, em qUI! for herdeira I

r)tt legataria a sua C(jrpora~ão, I!ntl!1Zdendo.se com /l1d,
J6 nesta parte (J nullidade.

1634 Eu ElRei faço·saber aos que este meu Alva:á virem,
e o cumprimento delle pertencer, que por justas con.
siderações oe respeitos» que me movem: Hei por bem,
e mando, que da publicação deste em diante todos 01

testamentos e codicillos, que 'Os Religiosos residentes
nas pa·rtes da 1ndia fizerem, eu ordenarem, em que
os Testadores instiruão a Religião. ·de que forem os
Religiosos» que lhes fizerem, ou ordenarem o testa.
menta» por herdeira» au lhe deixarem alguns legados,
não sejão valiosos no que tocar á herança c legados,
que neltes deixarem os defuntos á dita Religião» esc
não cumprão, nem .tenhão effeico. Notifico-o assi ao
.meu Vice-Rei do dito Estado da India, e ao Chan.
celler, e Desembargadores da Relação de Gôa, e a~

Ouvidores Geraes, Provedores dos Defuntos e Resl
duas, e mais Ministros e Justiças do dito Estado;
e quero. e mando, que este valha, e tenha força ,e
Nigor de Lei, posto que seu effeito haja de durar,malS
de um anno, sem embargo da Ordenação do Lru. 2.

9:it. 4-°.. que o contrario dispoem; e passará pela
Chancellaria mór deste Reino, e pela do dito EstadO
da lndia. e lie registará nas partes necessarias J e
publicani em todas as Fortalezas delle: e este se pas3011
por tres vias J de que esta he a primeira. Benro Zuzarre

o fez em Lisboa a 26 de Março de 1'63+' E el!
Francisco de Lucena o fiz escrever. REI.

Liv. 3. da Torre do Tombo foi, 186.
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Ord. Liv.. 1 •. Til. 62. §. 67.

3'7i

JIuará, (fJ1 que se restringia a Jur:isdi.cflâo d(Js Pro1.'cdoru
sobr~ as. revistas das aojinlfls.

Eu EIRei fc1ço sab(i!r aos EfUe este Alvar-á virem)
que havendo respeito á duvida, qut\: se mov(w €m
Junta, que o Conselho de minha Fazenda fez em
presença· dos Governadol'es· deste R~iBo sobr~ se cem
'ratarem as terças delle sem a· condição das revist~

das coimas, que os Provedores das Comarcas fazem
na fôrma da Provisão, que sobre is·so he passada)
com a qual s~ contratárão, as dit:as terçàs os annoS'
passados: e por haver informação, que as ditas re...
~istas erão com gra11de prejuizo. dos Povos J e ~xtor

!Óes ~mas.iadas; e no Desembargo se me consultal'i
imateria.) mandei) que se visse no Conselha· da mi.
nha Fazenda, e em raZtáo QO que Dell~ se Jesolveo.,
razoes, que o Procurador dclla sobre Q caso apontou:
Hei por bem, que o Alvará, que se passou no anno
de 1573 pa·ra os Provedores fazerem as ditas revistas·).
se cumpra e guarde com as declarações seguintes:
~e nas sentenças absolutorias em parte, ou em

todo ponhã'o os Prove.dores·os fundamL'otos, por que
!Cmovêrão a absolver, e por que privilegio, ou teste•.
Illunhns; e precedt\:ndo terem as testemunhas assigna...
do os assentos das coimas; e dando o Escrivão fé a.

~ue discrepe dO'que por rUas consta, incorrerá cm
pena de falsidade. E que os Ahnotacés, ex ofjicio.
êppellem das sentenças absolutorias em parte, ou em
todo; e das sentenças de condemnação fique lugar á
pa~tes para appellar ,. ou aggr~var.; e se·nao reveráõ as;
~lInas de mais de um anno , na fórma que dispoem a·
p1denação: e nas residencias, que se tomarem aos ditos
rovedores, se. perguntará pal'ticularmente~pelo pro-
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cedimento', que tiverão no fazer das audiencias de
revistas; e sendo excedido o conteúdo neste Alvará

J

se proceda contra elles com as penas, que parecer.
E este mando se cumpra tão inteiramente, como nelle
se contém, sem embargo de quaesquer Leis, ou Pro.
visões, que em contrario haja, que hei por deroga.
das, em especial,! nova Provisao, que mandei passar
para os Jui les 'e Corregedores das Comarcas fazerem
as ditas audiencias das revistas <;las coimas, porque
sómente os Provedores as farão, como fica dito: c
este AI vará valerá como Carta, e não passará pela
Chancel1aria , sem embargo da Ordenação em contra·
rio Liv. 2. cri!. 40 e 44, que ordena, que não se faç.
obra por Alvarás, sem serem passados pela Chancella.

- ria; e que as cousas, que houverem de durar mais de
um anno, passem por Cartas em meu nome, e que se
não entenda revogada Ordenação, sem que da substan.
cia della se faça expressa menção. Jeronymo Corrêa
a fez em Lisboa a 21 de Junho de 1635, e eu Gaspar
.de Abreu a fiz escrever. REI.

Ord. liv. I. Tit. 88. §. 31.

Alvará; em que se delermÍ11ou, que houvesu Arc4. dls
Orfãos 110 Estado da lndia, e se désse o dillhem a
juro sobre pi1thores.

Eu ~IRei faço saber aos que este Alvará virem;
e o conhecimento delle com direito pertencer! que
o Conde de Linhares, meu muito amado SobrInh

d,do meu Conselho ·de Estado, e Gentil~hornemGe
minha Camara, sendo meu Vice-Rei, e Capitão ~.
neral do Estado dn India, passou um Alvará, cUJo
teor de verbo ad wrbuJIJ he o seguinte:
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Dom Miguel de Noronha J etc. Faro saber aos que' este
llvará virem J que, por quanto de não haver nc:ste Estad!)
Arcas, em que s.e r.ecolha o diTtheiro dos Oifãos na fórl1Fa dtt
Ordml1fão Liv. I. Tit. 87. §.31. com as mais, que se
seguem. lhes tem resultado lIolave! damno em suas fazen
das, pelos Juizes depositarem este dinheiro em mãos de seus
aNlIgos e par01/es, com risc~ de (J não poderem pagar. pelo
haverem arrisc(ldo em suas merronctas. e tra/os; e qltellldo
f1ItIIOS, deixa o dinheiro de empregar-se em bms de raiz; t
de se dar aganhos, quando se qffererem occasiões para isso J

~or d/e não estar prompto em deposito certe, donde se POSS4

Jogo tirar e usar delle; o que lambem he causa de alguns
JI/izes fi"girem. que o 1lão dão a ganhos, por se não darem
fiaufas idoncas. não altmtal1dfJ que o mtregão a sms apalli
guados, sem ganhar. e sem fianças. E desejando eu dar
rellledio a este incol1vmienle, e que as Leis Reaes se g((or
dem neste Estado tão exactammte. como se guardão rio Rei
no. ordel/ei (-om parecer dos Desembargadores do desptlcho
edt toda a R darão. se passasse Nta Provisão, pela qual
hei por lJf1tJ e mando, 'Jue da fazenda dos Orfãos ·se fação
qllalro Arras fortes, cada uma de hes (h(wes de differei!/es
gllardlls I das qUl1es os quatro Juizes dos Orfáos terá toda
lim sI/a chave, e o seu Escrivão. mais antigo no Officio. terá.
ol//ra, e o Depósitario terá outra, que pOSJo servil- elll to!{as
as q/{atro arcas; nas quaes se metlerá todl1 o dinheiro J q"~

pertencer aos Or/lios, pelo modo der/arado lia Ordenafão J

qne em tudo se cumprirá inteiramente. excepto J que estas
Arcas não eJtaY~õ em casa do Depositario, pela visinhanra,
ql/e temos (om as terras dos Mouros, donde vem (J roubar as
(asas desta Cidade nas noites de Inverno, quaudo são escu
ras e tormentosas; pelo que estas Arcas convem, que estejãg
Ilils casas fortes da Santa !vJiserüordia, -aonde costumál1
ts/al: os depositos dos Ausentes. E malldo aos Vereadores ~

"'a;s Ofjiciaes da Camara deste Estado, que sem alguma
dilafão em slIas juyisdícfões elejão em cada uma um visinbo •
peJsoa de bom ~n/endi1lZe11to e de confiança, Rara por temp,

LL. Extr. Tom. 1.' Bbb .
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dt dous On110S str Depositaria dtste diltheiró. I! sohre elft $(

fazer rueita e despesa, um por isso levar salario. I1tlll

preca/ço, como está ordenado pela Lei referida. E todo o
dinheiro dos Orfãos) que de presente está depositado tlll

poder de pessoas, que delfe não pagão ganhos) lhes s~~
tirado. e meUidf} nas Arcas dentro em um mez , que (omn
da publicação deste Aluará em dltllZte) sob pena iie se dar
em rulpa aos Julgad9res e Ministros, que tem obriy,oçáo de
pôr em arrt'Codação o d;nhúro dos Orfãos ; t' a dita Ordena.
fão do Liv. I. Tit. 87' §. 3f., que trata d" arca dQ di.
nhfire dos Or/ãos, e do modo t por que nel/a st ha de lIIetlfr I

tirar e dispender o dito dinheiro t se guardará pOlltu:Jlwtll/t I

com a declaração deste Alvará; Cl!;a copia o Chancel/er do
Estad8 fará enviar ás COf!ltll'Cas daj Cidades e Po'{)oo~'óes
deI/e. aonde se publicará 1/0S Lugares costumados, e se re·
gistará nos livros das Comarcas e das Ouvidorias. Ep".
que poderá acontecer. que algumas ptssoas qtuiráo /Q/lla,
dinheiro a ganh(;s, e que não acharáõ fiadores idoneos I q1le
por el/as se obrigrwlJ. ou por Lhes sobrevir algum l1egoá.
tão apertado. que não dê lugar a se !JusulYem e examinareln
jifJnças; em taes casos t e outros semelhantes t se lhes poder.
dnr o dinheiro dos Orfãos a ganhos sobre pinb9reJ de O/lro

e prata e de joias , sendo vistas e abonadas p9r Of.fiâalS,
'lue o entendão t e que bem va/háo o principul egalllm I

tom tanto que conste serem estes pil1hores st'US, ou de pt!.
JMS I que consintáo no empenb(j de//es; os quaes ficaráõ l1Ie/·
Jidos 11(1S Arcas, dondl! o dinheiro hoja saído: ou tall/bem
J.1ndo htns de raiz livres t desembargados t e (orrtlldo JUIJS

folhas, como antigammte se fazia. Notifico- otlSS; ao Cbilll~
((/ler do Estado t e ao Provedor mór dos DefuJttos I pos 1u1

•

:us dos Orfãos. Ouvidor~s e mais Justiças, Officioes t,
pessoas t a que o conbecimmto disto pertencer t para qut 11m
o cumprão e guardem inteiramente, e fação cumpri~ eguor•
dar este .!llvará t como llel/e se contém t sem dUVido algll

•

1IJa; o qual será apregoado nesta Cidade peltls Praçar t
Lugares deI/a J de que se fará :aJunto nos cosias dtl/t; t
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valerá, com, Carla passada em nome de Sua Mages/ade.
sem embargo da Ordellação do Liv. 2. Tit. 40. em contrario.
Goa a 12 de Marro de 1632.. .

O Conde de Linbares.
E por quanto tudo o que no dito Alvará se contém

he mui conveniente a meu serviço, segurança, boa
administração e arre Idação do dinheiro dos ditos Or
fãos: Hei por bem e me praz de o confirmar. e mando
ie cumpra e guarde, como nelle se contém, sem em~

bargo, nem impedimento algum, e de qualquer Or
denação, Regimento, ou Provisão, que em contrario
haja. Notifico-o assi ao ChanceIler de Goa, e a to ios
os Desembargadores, Ouvidores gel'aes, e Provedor mór
dos Defuntos do dito Estado da India, Juizes dos Or
fãos, e quaesquer outras pessoas e Justiças j. e ás Ca
roaras das Cidades e Fortalezas do dito Estado lhes
mando, que o dem á sua devida execução j e quero e
me praz, que este meu Alvará valha, como Carta feita
em meu nome, sem embargo da Ordenação do LifJ. 2.

'Iii. 40•• que o coorrario dispoem j e posto ql1e seu
effeito haja de durar mais dç um anno; e registar.se.há
naChancellaria destes Reinos) e na da Relação do dito
Estado j e assi na Camara de Goa, e nas mais partes
tJecessarias. Antonio do Couto o fez em Lisboa a 7 de
Fevereiro de 1636. E eu Francis1:o de Lucena o fiz
escrever. REI. .

Li,_ 3. das Leis da -torre do Tomb. foI. UQ~

Bbb 2
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-----'----
Ord. Liv. 5, Tit. 80. á Rubr.

A!'l.'ará J. em que se permítlí1áo as pistolas, para se anl1ar
a Cavallaria da OrdenaJ1ya.

Eu EIRei faço saber aos qu'e este Alvará virem,
que, por ser necessario, e convir muito a iIleu ser.
viço, ar~ar.se de armas a Cavallaria da Ordenança
neste Reino, para acudir nas occasióes de guerra I

que se afferecerem, somo de presente se e~pera j e
estar prohibido POl: minha Lei trazerem-se pistolas e
armas defesas: Hei por bem, e me praz, que sem
embargo da dita Lei se possão fazer e concemr as
clitas armas, para que neste Reino haja todas as que
forem necessarias para o dito effeito; as quaes se fa.
rão e concertaráõ por ordem do Conde d~ Santa
Cruz. do meu Conselho de Estado, e Capitão mór
dos Ginetes; c se não usará das ditas armas, senão nos
actos militares com ordem do dito Conde. E mando
ás Justiças, Officiaes e pessoas, a que o conheci.
rn-ento pertencer, cumprã'o este Alvará, como se nelle
contém, sem duvida. nem embargo algum: o qual
me praz que valha, tenha força e vigor, posto que
seu effeito haja de durar mais de um anno, sem
embargo da Ordenação em contr~rio. Francisco. Nu.
nes o fez em Lisboa a I I de Junho de 1636. Pero
Sanches Farinha o fez escrever. REI.

l.i,_ S. das Leis da Torre de 'Comh tal, ,201. vora.
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-------
Ord. Liv .. I. Tit. 33. á Rubr.

'A/vará) em que se manda dar .bser'Vancia ao mesmo) '1tJt
vai disposto no de J8 de Janeiro de 1613.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará' virem)
que eu mandei passar Alvará em 18 de Janeiro de
]613 I pelo qual houve por bem J que o Juiz dos Ca
valleiros das tres Ordens Militares J de CHIUSTO.
San. Tiago) e S. Bento de Aviz pudessem mandar
entregar aos Carcereiros das Cadêas da Corte e da
Cidade os presos de sua jurisdicçãoJ e pedir-lhes conta
delles I castigando-os J quando a não derem boa J em
todas as penas ci veis e crimes) que conforme a Di.
reito merecerem J assi e da maneira) que o fazem os
outros Julgadores postos por mim) sem embargo de
odito Juiz dos Cavalleiros não ser provido no dito
cargo por mim como Rei J senão como Mestre das
ditas Ordens; o qual se cumpra e guarde inteiramente.
como neHe se contem: e mando ás Justiças J Officiaes c:
pessoas J a que o conhecimento disto pertencer J que
sendo.lhes appresentado o dito Alvará J o cumprão) e
assi este inteiramente J como neHes he conteudo e de.
c1arado; e me praz J que valha) tenha força e vigor a

posto que o seu effeito haja de durar mais. de um
anno, sem embargo da Ordenação em contrario. E
pagou de meia annáta ao Thesoureiro geral'dellas qua.
renta reis) que lhe forão carregados a foI. 360. do li.
vro 2. do seu recebimento J como se vio por certidão
do Escrivão de sua receita. Francisco Nunes o fez em
Lisboa a 9 de Julho de 1636. Pera Sanches Farinha
ofez e~crever. REL ' )

, . '

Lil., S. àaa Leia da Torr. do Tomb~ foI. 't0a.~
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-------------
. Ord. Liv. 3- Tit. 5, §. 9•

.Alvará, em qlte se deélarou st náo passassem priviltgioJ
• dqs Estanquf!s a pessoas poduostls e ·de qualidade; e

qiJe náo valessem nas causas principiadas atltes delles.

1636 Dom Filippe, por graça de Oeos ,Rei de Portugal
.e dos Algarves» d'aquem e d'alem mar, em Africa
Senhor de Guiné, e da Conquista, Navegação» Com.
,mercio da Ethiopia, Arabia,- Persia» e da Jndla, etc.
Faço saber aos que esta minha Lei virem» que eu 50U

il1formado que muitas pessoas poderosas tomão os
privilegios dos Estanques, que por razão de contratos
tenho concedido neste Reino, para com essa occasião
avocarern aos Juizos das Conservarorias delles as
demandas. e causas, que de presente trazem I ou
pertendem mover, assi nas em que são, 011 houverem
de ser AA. como RR., e véxarem com elles as
partes, obrigando-as' pela distancia dos Lugares I

aonde são avocadas ás ditas Conservatorias, J a desisti.
- rem, e' J,argarem as ditas causas e demandas a respeilo

dos gastos, que hão de fazer pela dilação, 'que nel1as
costuma haver, que he o intento, com que se fazem
privilegiàdos deIles , de que resulrão muitos inconve.
nientes de corisideração , e grande perturbação e
descredito na. admjnistraçâo da Justiça. E querendo
.(u atalhar a oppressão, que por esta maneira rec,e~~m
os pobres e pessoas, q ue por râzâo de seus domlcllios
pão podem ser tiradas, confornle a Ordenação, d9
Juizo delIes nas cousas, que 0rdinari~men[e se ~o ..
rer!em contra elJa~ ; e v~ndo quanto 'Con'f m, ~o ~ervlÇo
ae Deos e meu, mandar pro\' ç. 'n~ tç, cJso, qe
maneira que cessem as queixas e õ escandafo, que
ha, de se darém os dirbs -privileO"~os ás Bfr:ls pessoas I

que sómente os tomão maliciosao e affectadamente I a
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fim de molestarem ãs partes) não exercitando os
ministerios deIles. por razão de suas qualidades. sem
o que não podem' gozar delles: Hei por bem mandar
declarar que daquI em diante se não aumittâo ao!
ditos privilegios çios Estanques pessoas poderosas e
de qualidade. Ljue não costumão servir neste ministe.
rio: e sómente se concederáõ aos que forem de qua.
lidade, que por razão deIla exercitem actualmente as
obrigaçóes e encargos delles; e ainda a esses não
valeráó para as causas começadas antes de serem
privilegiados. senão para ~s que. depois de terem o
privilegio. moverem. ou lhes for,em movidas; e os
privllegios. que contra esta fórma e declaração forem
concedidos. são nuIlos, e por taes sejão havidos. e se
não guardem, por ser a si conforme a Direito. E
mando a todos os meu~ Desembargadores, Correge_
dores e Provedores", Ouvidores das Comarcas, Juizes
ç mais Justiças) e em particular aos Conservadores
dos ditos EstalJques, e a f)uasquer outras pessoas) a
que o conhecimento dlstp pertence~. que cumprãoJ.
e fação inteiramente cfJmprir esta Lei. sem a<ilmitti.
rem ao cUlJ1priment.9 sddla du·vJd~. nem' embargq
algum; e ao Doutor Fe.rnar:n Cílbral) domeu Conselho,
e Chanceller mQr destes, Reinos, que 2l faça publicar
em minha Chancellaria. e- envie logo o traslado, 'so&
meu SelIo e seu sio-nal. aos d iras Corregedores, é
mais Justiças das ditas Comarcas, para .a fazerem
publicar I e registar. nos Livros deIlas; e se registará
no Livro da Mesa do Desembaro-o do Paço. e nos das
Casas da SuppI1caçã~, e Rel:'çâo do Porto. Dada
nesta Cidade de Lisboa a 25 de Agosto. Francisco
Nunes a fez. anno do Nascimento de Nosso Senhor
Jesu CHRISTO de 1636• Pero Sanche,s Farinha ól fez
escrever. RE,l.

Li., !I. das Lei, da Torre do Tombo foI. :l03.
1!•. 5. do Desembargo do Paço foI. 27'
Li•• ~. da ~afplica~io foi. 234' lel'.
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Ord. Liv. 5. Tit. 86. á Rubr.

A/vará, sohre n(ifl se gastar polvofa cm salvas.

Eu EIRei ('IÇO saber aos que este meu Alvará vi•
rem, que eu sou informado que se gasta muita pol.
vora em sal vas excessivas, e outras cousas superfluas.
que ordenão os Capitães de Infantaria , e os dos Na.
vios aas Armadas:' e querendo prover nisto de rflme.
dio, para que se não gaste à polvõra em COllsai des.
necessarias, pela grande falta, que della ha, e o muito,
'Lue ,custa ha vêla p~ra tantas occasiões , como cada dia
se dffer~cem: Bel por bem, e mando a todOi os
Generaes, 'Capitães móres, Ca'pitães de Náos, eGa.
feões' , 'e de Itlfantaria' , Mestres e mais Offlciaes das

rmadas da Corôa de Portllgal, e da Carreira da ln.
dia, que daqui em diahte não gastem, nem consin.
tão gastar a polvora, senão em occasiões e effeitos,
'l'ue não se "possão, nem devão ~scusar, sob pena de
'pagarem em dobro o valór da" qúe gastarem contra
"esta Orpém., que se lhés descontará das primeiras pa.
gas ... ou soccorros, que se lhes derem, sem que sa·
tisfação com se lhes destontar em dividas de soldos
atrazados; e ácerca disto se fará averiguação, quan
do as Armadas e Náos ie recolhérem; e estas con·
demnações se applicaráõ ao gasto da Artilharia. E
para que venha á noticia de todos, se publicará este
Alvará na Chancellaiia. e se registará nos livros della.
e nos dos Armazens e Casa da India; e quando par.
tão as' Armadas e Náos da India, se darão aos Ge
neraes e Capitães móres, e aos Capitães das e~bar.
cações, copias deHe, tiradas do regisw,dos ditos hvros,
para que renhão entendido o que lhes ordeno; eO
cumprão e fação cUIXIprir inteiramente 1 o qual quero,
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que valha I posto que seu eft{~ito haja de durar mais·
de um anno) sem embargo da Ordenação do Liv. 2·.

'fi/. 40" que o contrario dispõe. Manoei Pereira (t

fez em Madl'id a 7 de Dezembro de 1636. REl.
I.ir. 3. dai Lci,s da Torro do Tocubo foI. M5.

-~--....-------.
Ord. Liv. 1. Tit. 33. ~ Rubr•

..Alvará I em que se manda o mesmo I ql/I! 110 AI'vará dt 9 àe
JlIlho de J 636, a respeito do. Juiz geral du Orde'~s.

Eu EIRei fc1.ço sabe.r ao:o que ~ste Alvará virem.
que havendo respeito ás desordens e inconvenientes.
que se seguem do Juiz geral das Ordens MililJres
deste Reino, que he palito pór mim, como Mestre
que sou das ditas Ordens, não ter Cadêa e prisão
particular, para mandar mctter ndla os presos, que
perante elle se livrão; e por atalhar a tudo, e para
que melhor se possa no diLO Juizo das Ordens Mili.
tares administrar justiça: Hei por bem e me praz,
que daqui em diante o dito Juiz geral das Ordens
possa mandar entregar aas Carcereiros das cadêas da
Corte e da Cidade os presos da sua jurisdicção) e
pedir.lhes conta deJles. castigando-os, quando a não
derem boa I com todas as penas civeis e crimes) que
conforme a Direito merecerem I assi oe da maneira,
que o filzem os outms Julgadores postos por mim.
sem .embargo do-dito Juiz geral das Ordens não ser
prOVido .no dito cargo por mim como R~i , e .de ql:1al
quer lei ,OU Ordenação, que ·cm contra no haja, posto
que della » e da substancia della se não faça expressa.
menção.·:E este me praz, que valha como Carta)
POSto que setl effe-ito haja de durar mais de um anno ,
sem embargo da Ordenação em contrario. E mando

LL. Ex/r. 'Tom. I. Ccc
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a todas as Justiças,. Officiaes e pessoas. a que oco.
nhecimento disto pertencer. cumprão e guardem esle
Alvará. como nelle se contem; o qual se registará na
Casa da Supplicação. e nos mais lugares,. aonde for
necessario, para sempre se entender. como assi o le.
nho mandado. e hc meu serviço. E pagou da meia
annata ao Thesoureiro geral dellas quarenta reis por
despacho do Commissario, que lhe forão carregados
a foi. 360. no li v1'o 2. de seu recebimcnro ,. como se
vio por certidão do Escrivão de sua receita. Antonio
de Moraes o fez em Li·sboa a I+ de Setembro de 1637.
Pero Sanches Farinha o fez escrever. REIL

Liv. 9. da Supplica~ao foI. 240. verso
Liv. 5. do Desembarg~ do Paço flll. 34. verso

Ord. Liv. 2. Tit. 38. §. l.

Ãlvará, ttIJ que u dtlerminou J qll(' os que 11áo liromllJ
Carla de confirmarão dmlro da tempo da Ordenoção,
se lhes fizesse seques/ro nas cousas,. de qu.e se lhes la
mercêL

l6J8- DOM Filippe. por graça de Deos Rei de Portu~al
e dos Algarves, d'aquem e d'alem mar J em A~nca
Senhor de Guiné J etc. Faço saber aos que esta minha
Carta virem, que, tendo consideraçã{) a se haver pu.
hlicado em minha Chancellaria, e nas Comarcas destes
Reinos e Sel1horios de Portugal a Carta, que mano
dei passar em 24 de Março de 1623. sobre os p~ela.
dos, Abbades e pessoas Ecclesiasricas. DonatarJos,
Fidalgos, Cavalleiros • e quaesquer ourras pessoas.~e
qualquer estado e condição J que nas Cidades, VI:
las e Lugares dos meus Reinos e Senhorios foss~m
moradores J qu.e até todo o rn e~ de Outubr~ ~o dilO
anno enviassem entregar em mãos do ESCClvao das
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Confirmações as Doações)· Cartas e Provisões. que
tiverem ) e lhes farão outorgadas pelos Reis passaU06. 
de Alcaidarias móres) reguengos, foros , direitos. Pa.
droados ) privilegi0s J grtças J liberdades, (cnças ,offi.
eios) assi da Jl1stiça , como de minha Fazenda, e ou
tras cousas da Corôa, para se verem e examinarem
as que por mim houvessem de set confirmadas pelos
Deputados, que ordenei para o despacho das ditas con
firmações, e me darem de tudo inteira relação: e ten-
do olltrosi consideração ao que me foi era representado
pelo Procurador de minha Cqrôa sobre serem passa
dos quinze annos depois da publicação do dito Edi~

cral. em todos os quaes se tem tratado do despacho
do dito negocio das confirmações, e que alguns 00
Datarios e Communidades cautelosamente não tem
tirado sllas Cartas de confirmação, dilatando-se em as
requerer, usando do conteúdo nellas com pretexto
das certidões de como as elltregárao para o dito des
pacho , estando algumas por examinar, outras repro.
vadas • e não tendo tirado Carta de confirmação de
outras. de que tem despachos correntes em prejuizo
dos direitos, que devem da dita confirmação, e con-
tra a tenção, com que mandei tratar do despacho das
Co~firmações : Hei por bem e mando, que os Dona
tanas J Communidades, Fidalgos, Cavalleiros. e ou-
tras quaesquer pessoas, que tiverem algumas das ditas
~ercês acima referidas, por Cartas, Alvarás J ou Pro..
VISões nos Reis passados. não usem dellas, seque
strando.lhes as cOllsas concedidas pelas ditas Doações,
Cartas, ou Provisões, visto o muito tempo. que he
passado. sem terem tinido Cartfl.s de confirmação mi..
nhas das tael> mercês, ou Alvará especial de tempo.
dentro, do qual as hajão de tirar; e o mesmo s~ en.
tendera com os Donatarios, que succederem de JUro,
ou por mercê. que não tirarem suas Cartas de confir
~llção por sllccessão dentro do tem po da Ordenação.
alem das mais penas della. E mando ao Chanceller

Ccc .:L
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mór destes Reinos. que faça publicar esta Carta M
ChancelJaria. e envie logo o traslado della, assignado
por elle , a todos os Corregedores das Comarcas destes
Reinos) especialmente a cada um na sua; os qpm

'daráõ conta dentro de um mez de como fizerão dili.
gencia; e assi mesmo aos Ouvidores. e Juizes de Fóra
das terras. aonde os Corregeclores não entl'ão por Cor.
feição; aos quaes mando a fação noti ficar em todas as
Cidade.s, Villas e Lugares de suas Correições e Ou•
.... idorias • para que venha á noticia de todos. e a
cumprão inteiramente) como neUa se contem j a qual
se registará em minha Chance1Jaria. e nos Livros dos
registos das Relações da Casa da Supplicação e do
Porro; e nos das Chancellarias das Correições das Co
marcas. depois de notificada. pàra que contra o con.
teúdo nella se não possa allegal' razãó alguma. An.
tania Marques a fez em Lisboa a 20 de Fevereirode
1638. E eu Duarte Dias de Menezes a fiz escrever.REl

'Liv, 4. das Leis da Terra do Tombo foi. J. verlL
Liv. 5. do D*sembar~El do Paço 101, 56..

---"----------
Ord. Liv. 2. Tit; 45, §. 41.

Ai'vará. em que U c011Ctdeo ao Duque de Brt1gmlfo', qMt

(JS Ouvidores dl/s suas 'rerras conher;ão das, tippel/t1fOtJ
4 aggravos) que sahirem dos Juizes, dellas.

]638 DOM Filippe, por graça de Deos Rei de Portugal
e dos Algarves. d'aquem e d'alem mar, em AfC1ca
Senhor de Guiné, e da Conquista. Navegação.. Com-

, mercio da Ethiopia. Arabia) Persia , e da Indla. et~.
Faço saber aos que esta minha Carta de confirmaçao
por successão virem. que por parte de D. João, Duq,ue
de Bragança) e de Barce110s e Gui~arãc:s J mell mUltll
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amado e prezado Sobrinho t me foi appresentada -uma
minh~ Carta de confirmação t passada ao Duque Dom
Theodosio, seu Pai, que Oeos perdoe; sobre haverem
de conhecer os Ouvidores das suas terras das appella_
ções e aggravos t que sahirem d'ante os Juizes dellas ;
da qual o traslado he o seguinte: -

Dom Fílippe, per grafa de Deos Rei de Portugal ~
dos l1/gar'ves, d'aqtlem e d'alem màr, em Africa Senhor
de GlliJ1é, e da COl1qtftS/a, Navegação, Commario da
E/biopia, Araúia t fiJersia t e da II/dia. e/r. Faço saber
ROI qlle esta minha Car/~ de cOllftrma~ão virem t que por
parle de Dom ThéDdosio, Duque de B,'agarJça e de Bar
{(/Ias t 1IIfU muito amado e prezado S6brillho) me foi appre_
sm/ada uma Carla do Ser/hor Rei D. Filippe t meu Avó,
q//e saflttJ Gloria haja, por elle assignada) e passada pela
Cbollce1lmia, de que o traslado he o seguillle :

II Dom Filippe) per graça de Deos Rei de Por..
II tugal e dos Algarves t d'aquem e d'·alem mar t em
II Africa Senhor de Guiné t e da Conquista) Navega_
II ção, Commercio da Erhiopia t Arabia, Persia t e
tl d;{ lnd ia. etc. Faço sáber aos que esta minha Carta
" de confirmação virem, que por parte de D. Theo
li dosio, Duque de Bragança e de Barcellos, meu
li muito amado e prezado Sobrinho, filho do Duque
II Dom João) que Oeos perdoe, me foi appresentada
"uma Carta d'ElRei Dom João o 1., que santa Glo..
li ria haja. por elle assignada) e passad~ pela Chan_
II celJa~ia t da qual o traslado de verbo ad 7.lfrbuflJ he Q
I, seguinte:

Dam J~ão t per KYtlFa de Deos Rei de Portugal e d()
Algarve j a todolos Meirinhos e Corrt'gedores dos nossos Rei
~QI, eaos que depós cites vierem. sal/de j sabede J que Dons
NI/}/o .dlvares Pereira. nOSS9 COJ1deslabre ) liaS disse, que
9UQ/ldo acol1tue) que algumas appellafões e aggrat.Jos saem
da/Ue 0'1 Juizes e Jus/iras das suas terras, que vós /omades
logo delles conhecimento t e dades em ellas livramm/o ~~ e qUI
tlll esIQ ui recef,f aggrlivo J por quanto. as dilas tt1'ras som
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suar de jureherdaqc com toda ajurdiçofJl, Crime e Civtl; t
que el tem postos seus Ouvidores t a que pertence deI/o (o.
nbecimmto, e que o podem livrar com direi/o: e pedio.nos
por mercê, que N.ós tlJandassemos, que não tomassedes dd/o
to1VJecimm/o, nem lhe quebranlassedes sua jtlrdi~(Jm: e Nós
vmdo o que nos pedia, temos por bem. e mandamos t qUi

110m conheçades das dilas appellações, nem aggravos, qllt assi
y;ierem das ditas suas lerras , de maneira. que 1tOm vaa per.
a11le o dilo Conde, ou perante os Uf/S .Ouvidores; e m/um,
se as partes delles appe!larem. ou aggravtlrem • f,n/vlII lO.

'1hecede delles nos casos, que devedes, e em oulra glliza
'10m; e a 1tOSSa mercê he de 110m aJ!.gravar em ello odi/o
Conde, nem lhe quebrantar sua jurdiçom • porque es/o II tI/a
pertmce, oude (/1 mm façades. Da111e 11a Cidade do Porlo
10 dias de Fevereiro. ElRei o mandçll: Alfonso COlido a
fez, era de mil e quatrocentos e vinte e cinco amIO!.

u Pedindo-me o dito Duque Dom Theodosio por
,,. mercê, que) por quanto eIle era filho mais velho)
,. varão lidimo. que fiCOll por fallecimento do Duqlre
)) Dom João) seu Pai, que Deos perdoe) que herdára
" e succedêra sua .Casa e terras. e lhe pertencia o'con.
" teúdo nesta Carta trasladada, houvesse por bem ,de
,. lha confirmar :. e visto seu requel'imento. por mUIto
~) folgar de lhe fazer .mercê) tenho por bem e lha con·
,. firmo, e hei por confirmada per successão e, co~'
» firmação; e mando, que se cumpra e guarde m~el'

" ramente, assi e da maneira, que nella se contem.
" Dada na Cidade de Lisboa a quinze dias do ~ez de
,. Maio. Miguel da Costa a fez) anno do NaSCImento
" de nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhent~S e
» noventa e dous. E eIle Duque pagará em mInha
" Chancellaria os direitos t que nella houverão ~e pa.
" gar os Duques Dom Theodoiio t e Dom Joao seu
" Pai e Avô, da confirmação desta Carta a elle d.os

;, que della dever. Eu Rui Dias de Menezes o fiz eSCle·
!) ver. ,A

Pe,ditulo-tnt a dito Duqut Dom Theodosio p01 1IJt/&l,
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fl/~ lhe confirmasse a dila Carla, .e visto SfU requfrimentfJ.
por mui/o folgar de lhe fazer mercê, fe1Jho por bem, e lha
(Ol1jirmo e há por CFJ11.firmada; e mando, que se cumpra ~

gl/arde ilJleíl'"tJmente ) assi e da maneira, que nella se contém;
e por firmeza disso lhe mandei dm' esta Càr.ta por mt'm
assigl1ada, e sellada com o meu Sello pende11le. Dada na
Cidade de Lisboa a 3 de .I1goSIIJ. Marcos Caldeira a fez
alll/O do Nascimento de nosso Smhor Jesu Christo de 1627.
EII Rui Dias de Menezes fi fiz escrever.

Pedindo.me o dito Duque Dom João, que, por
quanto elle era o filho maior, varão lidimo, que suc
cedeo ao Duque Dom Theodosio, seu Pai, em sua
Casa I houvesse por bem mandar. lhe pa5sar Carta de
confirmação per successão da mercê conteúda na Car_
ta I nesta incorporada, assi como a elle teve e possuio :
evisto seu requerimento, querendo.lhe fazer graça e
mercê: Hei por bem e me praz, que use do con...
teúdo na dita Carta por successão do dito Duque Dom
Theodosio) seu Pai, na mesma fórma) em que a eIle
foi concedida pela dita Carta) e conforme a eIla ; que
em tudo se cumprirá ao dito Duque Dom João, como
se aelle fora passada: e pelo que toca á meia annata
desta successão tem dado fiança a pagar o que se d~teF_

minar) que della deve; e por firmeza de tudo lhe
mandei dar esta minha Carta por mim assignada, c:
seBada do meu Sello pendente. Pedro Teixeira :ii fe~

em Lisboa aos 16 de Novembro, anno do Nascimento
de nosso Senhor Jesus Christo de J 63~' Eu Duarte
Dias de Menezes a fiz escrever. REI.

Cartoria da Casa de Bl'agaf)~a.
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Ord. Liv'"3: Tit. 5· §. 9.

'Alvará, em que se declarou que 11as materills da Alfliola~

certa niio hOllVesse privi/~gio algum.

164-0 Eu EIRei faço saber aos que este meu Alvará virem,
que por parte de Jorge Fernandes de Olivcira, Fidalgo
de minha Casa, e Contratador das Terças do Reino.
me foi appresentado o registo de LI ma Lei minha, de
que o traslado he.o seguinte: " Dom Filippc, por
" graça de Deos Rei de Portugal) etc. Faço saber
" aos que esta Lei vi.rem, qlle, posto que conforme
JJ a minhas Ordenações rodas as pessoas. ,de qualquer
" qualidade e condiçãe que sc:íao, são obrigadas nos
" casos de Almotaceria responder perame os Alma.
;1 tacés, algumas pessoas. que por privilegio rcm
;, Juiz pri vativo para haver de conhecer de todas suaI
" causas, pertendeln que tambem rorne conhecimento
" das que tocao á Almotaceria; de que se seguem
" grandes inconvenientes, e damAO contra o bom
" governo, e administração da Justiça de toda~ as
" Cidades, Villas e Lugares destes Reinos, especial.
n mente desta Cidade de Lisboa, pelo grande numero
" de Privilegiados, que nella ha: e querendo eu ora

.." nisso prover, como convem a meu serviço, ao
~, bem commum, e bom governo das ditas Cjda~cs
" e Villas, depois de tomar todas as inforn;açoes

" necessarias, e mandar ouvir todos os Privilegiados,
" com parecer dos do meu Conselho, para cessarem
., todas as duvidas: Hei por bem de declarar. como
" por eHa Lei declaro, que todas as pessoas, posloq~e
" privilegiadas sejão, nas rnaterias da Almotacwa
" são obrigados responder perante o Almotacé de. se~
u foro) conforme as Leis e Ordel)açõe~ deste Remo,
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;, e que a Ordenação do 3. Liv. 'fil. 5.' se entende; e
"comprehende não sómente os Privilegiados decla.
II rados no mesmo Titulo, mas todos os outros Pri.
" vilegiados» ainda que sejão. dos Desembargadores
" de minhas Relações» e de quaesquer outros Tri.
" bunaes » e das pessoàs I que por minhas Cartas» ou
l> Provisões» ou dos Reis antepassados tem privilegiqs
J) de Desembargadores» posto que o não sejão» e de
II todos os mais privilegias concedidos ás pessoas»
II que por razão de seus Omeios podefl) trazer seus
" contendores· á Corte» e de todos outros quaesquer
n privilegios» por mim» e pelos Reis meus antecesso
" res concedidos aos Colleitores» que ora são) e ao
II diante forem nestes Reinos I e ao Santo Officio da
n Inquisição delles » e aos Cavalleiros da Redigião de
" S. João» e aos Moedeiras» Lavradores e Vallado.
li res das minhas Lezirias e Paues) e aos Mampostei
" res dos Captivo~» e aos que servem na Mesa da
II Misericordia desta Cidade, e das mais do Reino,
II e aos Alemaens e Bombardeiros» e de quaesquer
" outros J posto que sejão incorporados em Direito J .

" ou tenhão clausulas expressas, e derogatorias da
I! Almotaceria ; ou sejão concedidos por contrato» ou.
" por qualquer outra maneira) confirmado~ por sen
)l tenças de minhas Rela~ões; porque todos os pri vi.
II legios acima declarados» ou quaesquer outros J que
n se acharem» revogo, e hei por revogados» especial.
I! mente a Ordenaçâo do Liv. 2. 'Tit. 62 »que concede,
" aos Moedeiras desta Cidade J que n~s feitos da AI.
I! motaceria, sendo demandados J respondão perante
" o CO[lservador da moeda; os quaes rri vilegios ta
u dos hei por bem se não guardem» nem tenhão lu.
II gar nas materias da Altnotaceria; e que' sem embar
II go delles J as pessoas, que os tem, e ao diante tive.
II rem J respondão diante dos Almotacés desta Cida.
fi de .. e das mais Cidades. Villas f' Lugares destes.
Íl Re1l1os ; e assi me praz) que os Regatães eMar.

LL. Ex/r. Tom. I. Ddd
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u chantes da Corte. e quaesqtter olltr~ O(fid~s con..
" teúdos no Regimento do Almot~cé mór. ou outros
,. quaesquer. de que por Provisões- pafticulares po..
•• dem conh~cer. respondão eu, todas as materias da
., Almotaceria perante os Almotacés desta Cid:Jde,
u $em embargo das razões. que o Almotacé mór
" allega para se não haver de entender eSta Lei no~

,. Officia.~s de seu Offieio. ~ de quaesqlJer Alvarás e
~ Sentenças. que eile l e os ditos Regaties e Mar...
.. Cha11r:es, e mais Officiaes dÃ Alrnataceria mór te..
•, nhão em seu favor; porqu.e todas. e Q que dispoell;l
)., o seu Regimento. no que toca ao ditol Almoc.ac~

,,_ m~r h:l..v~l' dtt cOllhecer de suas culpu o:aa materias
u da AImotaceria .. revogo e mando, que niio sejãa
,~ de effe.it'O algum, nem tenhão força, nem Vt'igor.
" em quanto forem cQ!ltra a teoçáu e declarafão
" del9ta Lei, haveod-o respeito ao bOlu gQv<trno, ere...
.., gtmento desta Ci.dade. C! a como estando: a ~ortC'

., de assento nella· ,. cessa a razão , que moveQ a ElRei
" Dom ManoeI (que sarna gloria· haja) na Carta. pac
~ que mandou que o Almotacé· mór tomasse conbe..
'" cimento das culpas do~ ditos Regatães : e. esta Lei
.. mando .• que ~e guard~' e cumpra. co.m:n nella se
J, contem; e ao Rege<;lor da Casa· da Supplicaçãol c
.,. ao Govemador da Casa· d'o Porto. e.ao Daembar.
~ gadores delJas, e aos. Corregednres. de. minha Corte"
h é aos m.ais, Correg~dores. Ouvidores" Juizes e Offi~
" ciacrs de Jvstiça. a. que o conhecimento di&ttLper",
'" tenoer·, a cUflilpr&o e guardem. e fà.ção ioceiram.tOJo
t. te- cumpnir e- gUflrdar; e ao ChanceHer mór. que íl,'

H publique na Chaocellaria. e envie logo carril&. com·
" o traslado della I sob meu Sello e seu sigMaI r '0$

J> ditos Correge.eh;lres e Ouvidores; das. Cam~s ..
,. para que a publiquem nos LlIgare • aonde estIVe..
" H~.m. pa.ra qu.e a rodos seja nOlodõ. e a fação pu!'
" bLicar em todos os outros d'e su.as Comarcas. e <Du..
" "idorin.s: e esta Lei se registará. no Liv{o da. Casíl
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;~ do despacho do D€setnbargo do Paço J e n6s das
)1 ditas Rdações da Casa da 8upplicação e-do Porto.
" e no da Camara desta Cidade. e nos das mais Cct.
" maras das Cidades. Villas € LUIDIres destes Reinos.
II Dada na Cidáde de Lisboa a 23 de Outubro. Se..
" bastião Pereira a fez. anno de 1604. João da Costa.
II a fez escrever. ELR EI.

E pedindo..me o dito Jorge Fél"nandes de Oli.
"eira. que por quátlto em rodas as Cidades. Villas
e Lugares deste Reino J havia ml:litas pessoas privi..
legiadas de diversos privilegios J as ~uaes procura..
~ão. para cffcito de não pagat'em Coimas. Posturas
das Camanrs e Almotácerias J sendo muitos dclles
criadores de gado J Lavradores e Matchantes J e St
os Almotacés. e nlÍFlhas Jllstiças os cotiàemnavão; se
uliâa de EXCdmmUlihões • precatarias j e Sentenças
de séUs- ConserV'adótes J pelos qUàes erão absolutos das
ditas Cdimas. e Posturas das Camáras. sendo col1tra
:r dita Lei e S€ntenças. dadas no caso sQbr~ Ci>S ditos
prí\'ilegios no" Ju,izo dos feitos de tilinha Fazenda;
pelo qual respeito a9 rendas dds Ce'nculhos de meu
ReinO' ião ~J1l dimirtulctâõ-. e não havra quem nellas
qúizesse lançar J pertencendo a terça pane das ditas
c?ndemnaçÕes J e tenda-s dos ditos Concelhos ap ren:.
dlrntntO' das terças. que está applicado para as obras
dás Fortificações do Reino J lhe fizesse mercê mandar
passctr Provisão-. para que nenhum PdvlIegiado. de
q~alquer condição que fosse. seja escuso de pagar a.'s
ditas Coimas J e Posturas das Camaras e Almotaceria ;
e para que se não guardem nenhumas sentenças. nem
precatorios de Conservadores. sem embargo de qual
quer Provisão. Leis. Ordenações. Regimentos e Sen
tenças •que haja em contrario. e da que se passou em
14 de Abril de ] 6 I 2: e visto no Conselho de minha
Fazenda seu requerimento, informação, que sobre isto
~e houve J Lei acima trasladada e Sentenças, de que
az menção: Hei por bem. e mando pelos ditos re-

Ddd 2
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speitos se dê á execução o que se contem na dita Lei
e se cumpra e guarde inteiramente) não se escusan:
do nenhum Privilegiado de pagar as Coimas, Postu.
tas das Camaras e AkílOtaceria) sem embargo de
Guaesquer Provisões) Leis, Ordenações) Sentenças e
Regimentos) que haja em contrario; porque todas
para estes casos hei por derogadas , e que se não use
dellas, posro qu.e aqui não s.ejão expressas, nem de.
c1arada.s; e da Ordenação do Liv. 3. 'nl. 12) e das
mais Ordenações, que ha em contrario) que todas hei
aqui p(}r expressas, e da que ordena que se não en.
tenda derogada Ordenação) sem que da substancia
della se faça expressa menção. Pelo que mando a to.
dos os Corregedores) Provedores) Juizes e mais Justi.
ças, a que este for appreseI1;tado ) que assi o cumprao,
c fação inteiramente cumprir e guardar, como senelle
contem: e para a todos ser notaria, se registará nos
Liv,ros das Camarªs das Cidades, Villas) Lugares e
Concelhos de meus Reinos; e se apregoará nas Praças
publicas; e ao traslado deste) assignado pelo Escri.
vão de minha Fazenda da repartição dali Terças ~ se
dará tão inteira fé e credito) como a esIe proprio i

e valerá como Carta, e não passará pela Chancella~ia,
$em embargo da Ordenação do Liv. 2. em contrariO i

e os Provedores enviaráõ. o traslado delle pelos Luga~

res de· suas Comarcas. Bartholomeu de Sousa o fe~
cm Lisboa a 27 de Janeir.o de 1640" Gaspar CI1e Abrel1
o fez escreVer. REI•.
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Ord. Liv. 2. Tit. 45. §. 42•

397

.Alvará, (m que se determinou. que as sentenças dos JIIi.
zes das 'ferras da Casa de Aveiro não possão passar á
Relarão) mn primeiro irem a seus Ouvidores.

DOM Filippe) por graça de Deos Rei de Portugal
e dos Algarves) d'aquem e d'alem mar) em Africa
Senhor de Guiné. e da Conquista) Navegação) Com.
mercio da Ethiopia) Arabia. Persia. e da ]ndia J etc.
Faço saber aos que esta minha Carta virem) que por
parte de Dona Anna Maria Manrique de Lara ) Du.
queza de Torres. Novas. minha muito prezada Sohri.
nha, como Tutora e Adminis~radora da pessoa e Esta.
do do Duque de Aveiro Dom Raymundo) seu filho J

me foi appresentado um Alvará por mim assignado. e
passado pela ChanceHaria ) de que o traslado he o se.
guinte:

Eu E/Rei faço saber a06 que este Alvará viJ'em) qrJl
harmldo respei/o ao que se me representou por parle de
D. Anna Maria Mallrique de Lara, Dllqutza de 'Jorres
NO'/)(fs, minha mui/o prezada Sobrinha. como Trilora e
Administradora da pessoa e Estado do Duque de A:veiro
Dom Raymundo) Scl/ filho. em razão da mercê) de que os
DI/ql/e4 de Aveiro Dom Alvaro e D. ]ulr"a1Ul) que Dtos
perdoe. gIJzárão de irem prilllf'iro ns nppd/nyões e aggravos
dos seus Lugares aos seus Ouvidol'es, e Ouvidor de ma
Casa; e por J\-Igar de lhe fazer mercê: Hti por lmll de lha
fa'l.~r, que em vida do di/o Duque D011l Raymlmdo. meu
1Ill/IIo amado e prezado Sobrinho) tlssi como se conudeo ao
pllqlle e, Duqueza seus Avós) que qualquer pessoa) que
tIrar appellação) ou aggravo d'anJe os Juizes e 0lfirines.
de I/IOf Terras. as leve prirneh'o a seu,s Ouvidores.. ~ dr
teus 11.l1l1o:6arifts e Olficiaes de sua Fazmda váo ao OUVIdor
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.de sua Casa; e não ofazendo, pague tle pe11a dtz mlZ~

dos: t que as sentenças e despachos, que se derem na, dilQ'
appdlações e aggravos ~ som primeiro irem a seUs Ouvido,.
res, sejão nutlas. 'E pagou de meia armata 1600 reis. que
he outro t«-n/o • como deve de Chance.lIaria, qut. se camgã.
rão ao Th~souytiro J9íio Paes de Mal/os a foi. 91. verso d~

Liv. 5. de seu recebimento.' E mando a tadas as· Justiças,
Officiaes t pessoas. (l que o conhecimento pertencer. c/lm.
prãlJ. e fação cumprir e guardar este /llvará Í11lúrammli,
-como se nelLe conllm; o qual quero que 'Dalha. tmha fol'f4
e vigor. como. se fosse Cívrla feita em meu 1'J{Jme, paJSadP.
pela Chaw;cllapia I Sfln embargo da OKdenação do Liv. ~.

-rito 410. em conwario. João d't Sousa ofiz em Lisboa a 12
da ]uph~ de 1639. João Pereira de Cas/e/-Bran(o oIr;.
.esCl!evet:. R E/.

E pedil'lc\.0-me ella.Dllqueza lhe f17.~9Se mercê dellte
ma.ndar passar Carta de privi.legio conforme aoóito
Alvará. e na fórrna. I em /ilue o üvc:r:io 0'9 a'!lteCfs!arcs
6Q ~hEó, Duque Dom Raymufildo I seu filho'J e por foi.
gar de lhe faur mex:cê , e aQ dil!o Duque: Hei por.bem
de lha fazer, que em vida do diTO Duque Dom Ra1~
mundo. meu> muito arnadli)' e prU'Cl<do Sêi1brinho, aSSl
como se concedeo ao Duque e Du€}ueza I sell~ AvÓ!,
que qUétlquer pessoa I que tÍ>rar appellaçã&'l ou. aggra'lo
d"'ante os Juizes e Officiaes de sU<lsTerras,asleve
primeiro a seus Ouvidores; e de se.us Almoxarifes e
Offitiaes <de Sbla Fazenda vão ao Ouvioor de sua Cala;
e não o fazendo assi I paguem de pena dez ~rlJzad~;
e que as sentenças c: despachos I qUe: se derem na,dlCífS
app",Halfõei e' aggrávos, sem irem primeiro \to ~eu~

Ou vidores I sejã0 nllllas; guardando-se em tudo, a~l
como se Goncedeo a0 Duque e Duqueza; seus ~Yoo.
Pelo que mando a todos os Cerregedores. JlIlzes

I

Justiças I Ome.iaes e pessoas, a que es~a Ca r f~
m0strroa I e (J fi:oÀheG'imentà d'dla pertencer. a flj.

prão'e guardem I é fação i-flteiramente «u.mprtr egua!.
dar J assi e da· ntan~ira I qwe n~lla ·se contém; e fa~ilO
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~ar á execuçw as ditas pena'S naquelles, que a nãa
tumprirem sem duvida, nem embargo algum, que a
clla ponbão; porque assi he minha meFcê. E por fir
ltIeza de tudo lhe mandei dar esta Carta por mim
assignaoa" e sellad.1 de meu SeBo pend~nte. Dada em
Lisboa aos 12' de Setembro. Manoel Gomes a fez anno·
do Nascimento de N. S. Jesus Chrisro, de 1640. João,
receira de Castel-Branco a fez escrever.. ELREL

Liv. 9, da SDp'plicaçâo foI. 271. urs•.

--,----~

Ord. Liv. 2. Tit. 45, §. 42.

JI~trrá, nll qu~ se conced~o ao Duque de Aveiro, qtif ()'$j

UlIS A/I1Ioxari.fts ujão Juizes dos Direi/os R~aes; e de!
lu se appetle para o seu Ouvidor da Fazenda J '- dohiJ
para a Suppliçação..

DOM- Fi~ippe J por graça de Deos Rei de Portugal 16
t dos AIga'rves, d'3quem e d'alem mar, em ~fl'ica
&nh?, de Guiné, e da Conquista, Navegação, Com•.
1ftel'<:1O da Ethiopia , I'abia ,. Persia·, e da lndia, êt<r-...
Faço saber aos que esta minha Caw\I virem, que pc)
parte de D. Mbria· Manrique, Duqueza de Tarres.
Naus, minha. muito prezada Sobrinha, comó Tutora~
~ Administradora da pe~soa ~ bens e E tado'· do DuqU6'
dtA'veiro Dom' Raymundo, seu filho, me fui appre
R~tado llm Alvará~, por mim assignado ,. é pas-sadó por
lIunha Chancellaria, de que o tra~ado he o segtlihte :.

Eu E/Rei fOfO saber aos· que es/e Alvará 'l.'irt'VJ, que
lunJeIld~ .respeito ao q'te se me repreSf'ntou por par/e de
D~ MarIa Mam:ique de 1:.ara', Duquezl.l de Cforres-Novtl$-. J

~mha "'Nilo prezada Sobrinha. romo 'Tutora e AdminiHra
D/'a da pessua e Estado do Du.que de Avtiro Dom' Ray-

ItIItnilo) seu filho J e/II razão da mercê J de que ,s Dutju~s
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de .J!·vdro .Dom Alvaro t D. JUli01Jtl , tjue Deos perda! .
k0'Zárão de serem seus Almoxarifes e Nlordomos I Juiu:
dos Direitos Reaes ; por folgar de lhe fazer merce: Hei
pfJr bem de lha /az,er I que em vida do dito Duque Dom
Raymuwlo I "WI muito amado e prezado Sobrinho I naJór.
ma I que se coltcedeo ao Duque seu Avó I de que os IJbnoxa.
rifes e MQrd711túS de Iodas as suas Yerras, e da3 Comm!1Io
das. que /iverem. sejão Juizes dos Direi/os Reaes. que,
sua Casa tn", assi da Goroa , como das Ordens. e Execu.
tores dlJs dizimas das COJnme11das I de que conheuráõ ordi
1tariameTtle I assi e da maneira I que o fizerão em vida d~

Mestre DlJrJJ 70rge; e que as appel/açoes e aggravos. que
delles sabirem, vão ao Official de sua FtlUnda I que para
isso depu/ar, ou ao Ouvidor de sua Casa, e delles ao Juiz
dos feitos da Casa da Supplicação; o que ett lhe co,,{(d~

tambem. como Govt'YI1ador e perpetuo Administrador dos
Mestrados de Santiago e liviz. E pagou de meilJ annara
14580 t"eis, que be o,,"ro tania I como deve ~la Chanalla.
ria. que se carregárão ao 'Thfsoureiro João Pau de Mali"
a fole 9[. do Liv. 5. do sm recebimento. E esle Alvllrí.lt
cumprirá inteiramen/e, como nel/e se rontém , poslo que S(/l

d(ei/o ha;tl de durar nwis de 11m anilO, sem embargo d,
Ordenação do Li v. 2. Tit. 40. em c011/rario. Manor/ Go.
mes o/e?; em Lisboa a 25 de Agosto de 1639. João Perfi"
de Caste/-Braltco o (eoz; escrever. REL

E pedin o-me ella I?uqueza lhe mandasse. passar
Carta de pri viIegio conforme ao dito AI vará, asSI como
a tiverão os Duques, Avós do dito Duque Dom Rar·
munda , meu muito amado e prezado Sobrinho, na
fórm'l. que se concedeo ao Duque seu Avô. de que os
A lmoxari fJ::s e Mordomas de todas suas rendas. edas
.Commcndas, que ti ver. sejão Juiz~s dos DireitoS
Reaes, que sua Casa tem) assi da Corôa. como das
Ordens. e Executores dos dizimas das ComlTlend~s,
de que conheceráó ordinariamente assi e da maneH3 ,
que o fizeráo cm vida do Mestre Dom Jorge; e ~ue as
appellações e aggravos, que delles sahirem, vaO ao



E x T R A V A G A N T E S; 4°1

Offieial de 'lua Fazenda) que para isso deputar) <>u aQ
Ouvidor de sl:la Casa) e delIes ao Juiz dos feitos da
Casa da Supplica~ao; o que eu lhe concedo tambem.
como Governador e perpetuo Administrador do Me.
strado de Santiago e Av'iz) guarDando. se em ~udo) assi
como o teve 0 Duque seu Avô) e se fez em vida do
Mestre D. Jorge. Pelo que mando a todos .os Correge
gedores) JI:lÍzes) Justiças ~ Officiaes e pe·ssoas) a que
esta Carta for mostrada, e o conhecit;nento della perten
cer) que a cumprão e guardem) e fação inteiramente
cumprir e guardar) assi e da manei-ra) que nella se
contém) sem duv~da) nem embargo a·lgum" que a
clla ponhão; porque assi rne minha mercê: e por fir.
meza de tudo lhe mandei passa.r esta ·Carta) por mim_
assignada·) e sellada com 0 meu SeBo pendente. 'Dada
em Lisboa aos 20 de Setembt:e. Manoei Gomes a fez.
anno do Nascimento de nosso Senhor Jesu Christ0 de
1640. João Pereira d.e Cas.tel.Branco .a fe.z c te.
'er. REi.

Li" 9, da Supplicação rol. 272. ·vers..

-------
Ord. Liv. 2. Tir.. 3.8. §. I ..

Ah'ará, em que se concedeo ~ que em quanto não hOfJves~
desp4l.cho de confirmaroes ) ptlílessem as Cidllde..s ·e Filias
usar dos pri'vilegios, Ijue Ihu ~rão (oJtcedid,s.

DOM João t ~r graça de Deos Rei de Portugal
e dos Algarves) d'aquem e d'alem mar ~ em Africa
Senhor de Guiné) do Brasil, e da Conquista, Nave:'
gação) Commercio da Erhiopia) Arabia J Persia, e
d~ Inclja ) etc. Faço saber .aos q.ue esta minha Provisão
vl.r~m , que nas Cônes geraes, que 6.e celebrárão ·~esta
CIdade de Lisboa em 28 d'e Janeir.o deste anno pre
sente. -para que mandei convocar os Tres Estadós dlb

LL. E~/r. f'om. 1. Eee
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Reino) tendo precedido a acclama'çãt», e juramento
solemn~. preito e hOOltlHólgem). que por elles me:
fei feito, como a se.u verdadeiro e legitimo Rei, e
Senhor natural'., com o acte de jurame~Ho). em que·ga
f0rma costumada jurei de lhes guardar seus bons c
antigas €ostume" )' privilegios) graças) liberdades.e
franquezas ,: que reles Senhores Reis meus Antecesso.
res lhes furã:o amargados e confirmados:- Pelos Procu..
mdores de algumas· das ditas Cidadel e Villlls (além dot
Capitulos geraes do E lado dos PÓVOS) se me offere
érão petições, e alguns apontamentos e Capitulas paC
ticulares, por que me pedião houvesse por bem confir.
mar alguns Pri~il~gios, Provis0es e Graças. que aai.
gumas dellas cm p,micular forão concedidas. pedindo
otl[ras de novo. que dizião sefelll convenientes aO'boru
gpverno) e prol' c:ommum das ditas Cidades fl Vil/as:
e e,u'pela muitG boa voncade e amor, que tenho aesteS'
meus Re~nos e Vassal1oS'. continuando €10m o que sem
pre lhes ti verão os Senhores Reis meus Anteaessorrs I

e com a vontade) com que desejo fazer. lhes mercê
conforme a sua antiga: leald~dc. e t) promptG animo,
com q\lc de presente se offerecêrfio a me seevi-r para a
defensâo àesres Reinos. com as· pessoas, vidas· efa.
zendas) como bons e leaes Vassallos" desejando eu de
cm [lido lhes comprazer,) e fazer' g.raça e mercê I co~"

formo ao estado presente das cousas. foloára defem
lhe.s logo áli suas ,justas perrellyÕes. PorêlO conside
rando que oom 0S'·dit-os Capitulos se não afrerecem ai
mais das Pn;>visões d~ privilegias c Alvarás •. deq~c
pedem confi.rmação) e em putras hc necessana maIS
informação por não prejudicar a terceiros 6 á Jústiça;
e outras forão feitas em tempo da invasão e occupa·
ção destes Reinos. com respeitos' prejudiciaes a seu
bom gpverno em ordem á oppr.(:ssão dos' rribulOS I de
que pelo amor) que lhes tenho) f4i servido relevalos;
(} pela brevidade do rempo. e ha verem de acudir a su~s

obrigaç~es. e .de meu..serviç9 J. e e- bem, pu.blico n~
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pel'míttir ã dilaç~o necessaria a se examinar~m , nem a
particular affeição, que 1hes tenho, despedirem-se sem
toda :l mercê, que de presente há lugar: He-i por bem
t me praz, por lhes fazer mer:cê , que elles gozem e
usem das Canas de .pri vilegios, que pelos Senhorb.
Reis meus Antecessores forão concedidos ás ditas Ci
dades e Villa-s. cle que'e<~;ver-em de posse. em quantG
não publicar e estive·r eJ".des.pacho de confi[lmaçõe~,

e pela Mesa do Dese'tnbargo do Paço se passaráõ os
Alvarás nesta conformidade, que.se me enviaráâ a as
lignar t com ad vertencia de q ue se .por .algu ns constar
que são contra o bem ·comlnum do Povo J ou meu ser_
viço, se me dará conta primeiro; e nos mais particu
lares, que contém e pedem n.os ·mais a,pontamentos do
bom governo, Justiça e ,novas mercês (além dos ditos
privilegios, que lhes ,estão concedidos) J -se collSultará
t deferirá ,pelos Ministros, a que toca. e para isso te..
Ilho ordenados, como julgarem que he mais servi~o de
Deos e meu, e cumprir a bem pub1ico das ditas Ci.
dades. com o mesmo faver e jnrentõ de qh.cs fazer
mercê com toda a brevidade. E em particula-r .pelo
Presidente da Mesa d(f) Paçe se encarrega-r.4Í aos Escri
vaes da Camara das .Comarcas corrão com as lem
branças) que lhes deixarem J e seus papeis, ,e que Ihe~
enviarem.. lembrando a r~osta e despacho. E quero __
t mando que esta Prnvisao se cumpra e guarde, com9
nella se.·contém. Dada em t,1.iboa aos 8 dias de Março.. '
Antonio do Couto Franco a fez) anno do Nascimento
de nosso Senhor Jesu_Christo .de 1641. Francisco ,de
Lucena a fez escrever.. REI•

.Leit dae CUrtes d'ElRei D. '1o~o IV.
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-------'-------
Ord. Liv. 2 •. Tit. 47. á Rubr.

Alvará t tm que se declar~u'" que oS' Capiláes dfl (}!Iard~

. náo podem proctder COltlra os Offtúaes da mesma Guar.
da t. ttk1s. s.ómen/.() contr.a os ~ol.dadIJS nos (asos crimes•

.Eu ElR:ei. f-aç,O' saoer' aos, que este Al'vará' virem,
':I.ue) aggrav.ando Cosme RangéI .. Aposentador da mi..
pha Guarda) da pt:isão t que o Capitão del1a Dom
l.our.enço de Süusa lhe fez com o fundamento de ha.
v.er commettido desobed.i€ncias no.dito officio; e cor.
~endo. o dico aggravo· na Casa da Supplicaç.ão J como
Juizo competente)' pedindo-se do GO'verno no anno de
.I,(ii38. os autos desta. mateJ:ia J se r.em€ttêráo deite com
teposta do dito €apitâo e autos t que contra o dito
Cosme Rangel'. havia. feito das culpas referidas e mais
documentQs~). ql.1.e offerec;:eo em seu favor a Mesa do
~espacho dos meus I){:sembargadores. do Paço ; ~onáe

r;omanrlo-se todas as informações e noticias neeessa.
J!ias) se me consulwu do dito Tl:ióunal o ponto da
jllrisdicção deste.negocio; e deferif\'do eu a,isso,.como'
(wn'le.m·. a meu serviço) boa administração da Justiça,.
'e' menos· oppressão das partes) houlJe por bem resol~er

e'declara~ por. ente. ~lvará, q.ue 0 Hegi~cnto do dlt.o
f:apit.ão da Guarda' fhe não dá lugar a proGedeI: maiS'
CJ,!le c;:~ntja ~s Soldados ,. nos casos eriminaes só'm:nte,
c não contra' os Officiaes da dita Guarda; e assl lhe
não pertence o negocio do dito COSI1)e Rangel; e que
nos crimes1 dos, ditos Soldados ha de dar appellaçoes,
para' mim) como he costume fazer.em regularmente os'
Officiaes maiores. da Casa Reat: e porque o clico,Co.sme
Rangel me representou'ora a' grande vexação, que tlOhi'
padecido) e perda de fazenda na dita dilação t com q~e:

i:e hav.ia p.rocedido neste neg9cio·í. estando preso- c en-.
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tregue a fieis Carcereiros, e pri vado dos ordenados de
seu officio na tanto tempo; e rendo eu a isso respeito,
eaO,mais, que aflegou sobr~ esta materia, mando aos
Desembargadores Juizes do dito Aggravo, que, smdo
lhes este appresentado, e,os autos, que são feitos, e os
mais papeis, que se Iht~ remertem, os senrencêem e
d~lerminem t como for j.u ti~a " sem a isso' ser posta
duvida, nem embargo alg,um, cumprindo este Alvará,
como nelle se contém j o qtral se registará nos Livros
do Desembargo do Paço e Casa ~a SuppIicação, aonde'
lemelhanres Alvarás se costumão ,regisrar; e me praz
que valha, tenha força e vigor., como se fosse Carta.
feira em meu nome, ,e por mim assignacfa, sem em..·
bargo da Ordenação em contrario. Francisco Moniz o'
fez em Lisboa: a 28 de Abril de 1641. Balthazar Ro
drigues de Abreu () fez escrever. REI.

Liv. 4. das Leis da Torre do Tombo foI. 50. ver4.
Li,. 5. QQ DesembarGO do Paço foi. 4$.,

------,0- _

OnI. Liv. 5, Tit. 86. á Rubr.

Alvará" em qTl~ se prolJibiráo o~ fogos de polvora, qtM·
se dciLaviio 11úS festas dos San/lU.

Eu EIRei faço saoer aos que este lUvará virem) 164~
que, tt'ndo eu consideraçâo a que nos annos atraz se
passou UR)a Lei " pr91~ibindo.se fazere'm. se festas de
fogut'tes, rodas e arvores, e outros aI tificios, de fQgo t

para a~albar ao grande consumo de polvora, que
nel}es navia; nà qual se contém, que :-" Sendo eu
II Informado da grande despesa, que se faz de pol.
II vora nos fogos, que se ordcnão, e faztnl nas Fe-
~, Btas, q,ue se ~elebrãQ nesta. €idade de Lisboa t. e.
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,. em outras occasiôes. e em todos meus Reinos e
u Senhorios j e dos mu itos e grandes desa~tres, que
~J dos ditos fogos tem succedido : e querendo ora
J) prover nisso. e atalhar esta tão desnecessaria e pre.
~ judicial despesa: Hei por bem e mando, que da.
u qui em diaBte se não use de nenhuns fogos de pojo
., yora nas Festas dos Santos. nem em outras Festas
,. e occasiões, que haja; e que nenhllm~ pessoa, de
J) qua,Iql~er qualidade que seja J mande fa~er os taes
II fogos J nem os faça) nem lance, sob as penas I que
JJ as pessoas. que -forem comprehcndidas contra esta
" Lei, serão condemnados em degredo por tres annol
" para Angola, com baraço .e pregão, e em vime
J) cruzados.. e as pessoas de maior qualidade, em
Ji que não .couber ,es.ta condemnaifãa. serão degrada..
J' dos por dons aonos' para um dos Lugar.es de Afri.
jJ' .ca J e pagaráõ mais duzentos cruzados em dinhei.
,J' ro·: as quaes penas pecuniarias serão ametade para
" Çapti vos) e a outra para o accusador. E assi mano
,u. do a todos os Corr.egedores) Ouvidores. Juizes e
,. mais Justiças. que cumprão c guardem, e execu.
I' tem e,Sta Lei sem excepção de pessoa alguma i eo
') ChancelJer mór destes Reinos a faça publicar na
" ehan~ellaria. e en viar o traslado della. sob meu
H Sello e seu sigoal; a todos os Corregedores e Ou·
,. vidores destes Reinos e Senhorios. para a fazerem
" publicar cm· suas Jurisdicçães, e a ~xeclltar~,m,

" c.omo neHa se contém; a qual se trasladará 110 Imo
u da Mesa do Desembargo do Paço, e nos da's (a.
usas da Supplicação ) e Relação do Porto) em que se
" registão semelhaotes Leis.» E porque, sem embargo
da dua Lei. se vão canttnuando as ditas fesras de fo~
go J em que $e faz grande g.sto de po~vora, sendo
tão necessaria n~ occasião presente; para atalhar o
c.onsumo. que delJ~ costuma fàzer-sc nas ditas festas.
e os inconven~entes , que a dita Lei consideroLl, e e~
qmoQora~ã'o d.elI~ ~ 90 mais J que fic.a ref~rido: H~J
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por bem e ~e pra; ~ que a :?,i-ta L~i se cumpra in:
violavelmenre, e de a eX(I(ulju9 J aSSl no que loca a
prohipi,ção do dito fog9, com9' ,ás penas J que por
ella estão impostas ás pessoas J que por qualquer via
nisso incorrerrm. E mando aos Desembargadores J

Justiças e pessoa,s de meus Rein.9s e Sennrlrios r que
cumprão J e fação dar ~ execução o ql1e pela dita Lei
está disposto, executando ll:g ditas .penas nos que nellas
incorrerem :' e para que assi se çêá exeéução , e com
a antiguidade do tempo se não p()ssa 'allegar igno.
rancia, mando ao méu €ha'11celler mór faça public;ar
este Alvará na· Chancellaria, e enviar o traslado dellc.,
sob meu· SeBo e seu sígnal, a todas as Comarcas do
Reino, para- as Justiças dos' Lllgares dellas o cum
prirem imeiramc-nte J corno nelle se cont~m; o qual:
se registará nos livms do Desembargo' do Paço, €asa
da Supplicação J e ReHlç~o do Porto: e me praz, que"

. valha, e tenha força· e vigor, como se fosse C2art.a'
feita em meu nome· J e por mim assignada ,·sem em_o
bargo da' Ordenação em contrario., A~tonio de Mo....
r<lcs o fez em Lisboa a 2 de Agosto de J 64.1'. B.alrha ·
zar Rodrigues de ."breu' O" fez' escrever. REli-

Liv. ~. das Leis. da Torre do Tombo folt 58, verso'
LiT, 9' da Supplieaçã'o 1'01. 281,

Ord. Liv. I'. Tit~ 66. §. 8.,

41'llará J' mr que st· de/triIJinott. que n'mhmJJo pÍ!~fJ04 cor
tasse carne jór-a, dos Ifyougues p/~bli~os J nem vendess('
ii olbo.

tu EIRei' faço saber aos que esta' minha Provisão 164'
\laem J que sendo notaria a necessidade, que ha n stc
tempo J de se tratar da cobrança dos meios, qu'C se
prolluZCráop.da (;arna1'í\' desta·CíQade p.ara dcfem~oJ
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de meus Reinos e Vassallos J ·se acha que a dum
principal de ser menos o rendimento do real d'agua

J

que s,e cob,ra da carne, he vender-se em varias par.
tes desta Cidade. e em casas de Fidalgos J e pessoas
poderosas) contra a fórma das Leis) que o prohibem;
e por se evitarem os enganos ) d~scaminhos) e outros
taes inconvenientes) que ,..,resultão de se comprar e
vender .carne fOra dos açougues publkos) e sem no
·ticia dos Officiaes e Mioistros)' a que toc'a tr-atar da
-boa administração e cobrança do dito real) mando
que nenhuma carne ~e córte fóra dos açougues pu.
blicos) nero se venqa morta a ·olho (I) por qualquer
pessoa) por i&enta que .seja, e em qualquer casa) posto
'que privilegiada) .sob pena de perder a valiíl do gado)
ámetade para quem accus.a'r, c outra para eaprívos J

.e vinte cruzados mais para o accusador ) e dousannos
de degredo para Africa; as quaes penas mando se
,cumprão e executem inteiramente, como nesra Pro
:visão se contém) sem disp~r.lsação aJgu-ma; e da mes
ma maneiril se executará contra queO} em sua casa o
c0osenrir,) por de maior qualidade que seja; e mando
.outros'Í aos Juizes do Bairro do Crime tirem deva sa
na fórma da Ordenação) e se lhes dar~ cm culpa ~a

l'.es.idencia) se a não tirarem; e a todas as mais jilsn
.ças J Officiaes e pessoas J a que o direito disto per.
tencer, que assi o curnprão, e fação inr üamenre
cumprir € gl)arpar) Coe:t:'J.O acim.a he declarado,.sem
duvida, nem elnbárgo algum, -porque .as i o h~l por
bem: e esta valerá) postb que seu effei[O haJa de
du.rar mais de um anno, . sem embargo da Or?cnaç'Jo
do Li'v. 2. cril. 40. em contra r'Ío; e se r.cgistar~ aonde
tocar) para vir á noticia de todos o Cjue po~ elll
mando e ordeno. Antonio de Moraes a fel em LIsboa
a 23 de Setembro de 164 1 • Balthasar Rodrigu~ de
Abreu a fiz escrever. REI.

Liv 4. dns .Leis da Torre do Tornbo _~ç,I.• 60. verso

~9 V. Decrerr. de 5 de Novembro dll 1668, 18 d$ N~'elllbro da
16~7, .e 29 ~e Maio qe J734.
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--------
Ord. Liv. +. Til. 70. ao princ.

Alvará, em qtU u mandou observar o de J 3 tU Dezem6"
de 1614 a respeito dos moradores do Algarve.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem.
que) havendo respeito ao que na Reti-ção escripta na
outra meia desta folha dizem os moradores e vizinhos
do Reino do Algarve; e visto o que aUegão. e infor
mação, que se houve da Cidade de Tavira: Hei pOli

bem, que o AI vará. que se passou em 13 de Dezem
bro·de 16I4, por que mandei reduzir os fóros a vin.
te por milhar, se guarde e pratique em todos os fó.
ros, contratos e censos, assi nos que estavão feitos
antes do dico Alvará, como depois delle. E mando
ás Justiças, Officiaes e pessoas·, a que o direito dista
pertencer, que cumprão e guardem este Alvará in•.
teiramenre, como neIle se contem, posto que sel!
effeilo haja de durar mais de um anno, sem embarg(}
da Ordenação do Liv. 2. 'f'it. 40. em contrario. Ma.
/loel Gomes o fez em Lisboa a 14 de Outubro de 1641.
João Pereira de Castel-Branco o fc:z escrc:ver.. REI.

tiv. ~. das Leis da Torre do Tombo foI. 6%.

Ord. L~v. S. TiL 136. ao princ..

'Alvará, em que se determinou que os Ministras applicassem
para a Redempção dos CaptivrJS IIS pmas J que lhes está.
mandadas app/ícar.

Eu ~lRei faço saber ·aos Dep~tados do despacho 16+1
da Mesa da Consciencia e Ordens J que por meu ,mau".

LL. Ex/r. 'Iam. l. fff



~to L }; 1 s

dado tendes cargQ de prover J e despachar negocios
da Redempção dos Captivos, que eu sou informado
que os Corregedores, Ouvidores. Provedores, Juizes.
e outros Officiaes de Justiça de algumas Comarcas
e Lugares de meus Reinos e Senhorios, applicão ame.
tade de muitas penas e condemnações de dinheiro,
que por bem de minhas Ordenações, Provisões e
Regimento,s' de Mamposteiros móres de CaptiYos,
pertencem :i dita Redempção, para outras cousas I

contra a fórma das ditas Ordenações t Provisões e
Regimentos: no que a dita Redempção recebe muita
quebra:. Pelo que querendo eu nisso prover, para que
daqui em diante se arrecade tudo o que lhe pertence:
Hei por bem, e mando que qualquer Corregedor,
Provedor, Ouvidor, Juiz, e outro Official de Justiça.
que 'condemnarem em penas, em que a Redempção
dos Captivos, por bem de minhas Ordenaçoes) PIO.
\'isáes e Regimentos, tenha parte, e se não applicar
para a dita Redempção, a pague por sua fazenda j

e que por eIla os Mamposteiros móres dos CaptivOS
o executem com todas as custas e despesas, que nisso
fizerem, de maneira que a Redempçâo dos CaptiyOS
não perca cOllsa alguma do que lhe dellas pertence~)

por bem das ditas Ordenações, Provisões e RegI
mentos: e para que isto seja notorio a todos os Offi·
c~aes e Justiças, que tem poder de pôr penas, e ~ella~
condemnar, não possão em algum tempa alle~ar 19no
raneia do- cOllte~ldo neste 1vará, e enviareiS o tras·
lado delle. por vós assi&nado, aos Mamposteiros dos
Capti VOtl , para que o tação notificâl", e registar. no~
livros das Correições) Provedorias_ e ouvidona~

e das Camaras dos Lugares de suas Mamposterias.
mando aos ditos MampQsteiros móres) e a quaesqu;r
outros Ofticiaes de Justiça, que eumprão, e faça.?
cumprir este AI vará, como se nel\e contem, selJl
duvida, nem embargo algum. que a is~o seja post?;
C ao.traslado delle'J por vós as~ignado) dem [íio IOteleJ
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fe e credito, como a este proprio, que será junto ao
Regimento da Provedoria mór da Redempção dos
Captivos, que anda na dita Mesa, para a todo (t

tempo se saber, como assi o tenho mandado; o qual
hei por bem, que valha, tenha for-Ça e vigor, como
se fosse Carta feita em meu nome, por mim assi
gllirda, e passada pela minha Chancellar;a. sem em
bargo da Ordenação do Li7J. 2. 'Iit. 40., que diz ~

f?(ue as fOl/Sas, cujo ifftito houver de durar mais de·ufII
"UlIO, Pf.1sum por Cartas, e passando por AhJa1'ás, 1tá,
'lJlJlhão. Val.erá outrosi. posro que não seja passado
pela Chancel1aria. Luiz. Teixeira o fez em Lisboa a I CJ
de Outubro de 1641. Marcos Rodrigues Tinoco o fe~

emc:ver. REI.

------
Ord. Liv. t. Tit. 65· §. 73.

Alflará, em que. se revoga o de I) de AlJril de 16,..1.

Eu ElRci faço saber aos que este Alvará virem,
que tendo eu mandado passar um Alvará por mim
assignado, feito a JS de Abril <1t.ste anno presente
de 1641. sobscripto por João da Costa Trava{(os, meu
Escrivão da Cama.ra, passado pela Chancellaria, a
pedimento dos Moradores e Póvos dos Lugares da.
GesteiJ'a, Amieira, Carvalhal, Palhaes, Terra Velha
e Nova do Payão e Brunhoz t Termo da Villa de Mon
temó, o Velho, por que mandava que daqui em diante
não pudessem ser demandados os moradores do term(\)
da dita Villa de Montemór o Velho, nem os mais da
Comarca da Cidade de Coi mbra, peias penas da ChaA.
cellaria, senão em Correição, e as mais das arvores
e passaras, como mais particularmente se continha 11C1

Fff z



dito 'Alvará, que se passou por informação J que se
tomou pelo Juiz de Fóra da Cidade de Coimbra, que
servia de Corregedor, ao qlJal vieráo com embãrg08
bs Officiaes da Camara da dita Vi lia de Momemór o
;Vefho" para se não haver de guardar, nem dar á exe.
cução; os quaes o Juiz pela Ordenação remetteo á
Mesa do l?aço , que sendo vistos nella, se mandou que

- houvesse vista o Procurador de minha Corôa, para
responder a elIes, ao que satisfez; e pelo que da sua
re posta constou sobre a materia do dito Alvará, que_
rendo prover sobre isso em conformidade de minhas
Ordenações j e por não convir que o dito Alvará, na
fón~a.., em que foi passado pela dita informação, se
€umpra pelas rasões, que se me reprcsentárão pela dito
Procurador de minha Corôa, e causas, que por parte
dos ditos Officiaes da Camara se allegárão: Hei por
bem e mando j que do dito Alvará se não use, e se
recolha, ~ que J em conformidade da, Ordenação, o
Corregedor, ou Ouvidor do Donatario ,. qU€ tiver para
isso poder e Correição , não possão conhecer das penas
da Chance.lIaria, de pesos e: medidas, e das mais postu
ras, de que tarnbem podem conhecer, passados os me
zes J em que se hão de demandar e eobrar para o Con
celho, senão estando o Corregedor J ou Ouvidor nl>
mez da Correiçâo, e no lugar, aonde vivem as pessoas,
que se demandâo, ãa os' levando fóra ddla, eonforme
;a Ord. no 'Til. do Chrl1Jceller §§. 3., 4. e 5. E pela mesma
.lnanei ra os Almotacés e Vereadores guardaráõ a Orde
nação) nâo fazendo vir citados á Villa os moradores dos
Lugares e Aldêas de fóra da legoa da Ord. Liv. I.

<JÜ. 65, §. 73., emque ha de haver Juiz da Vintena,
,por ter o numero dos moradores da dita Ordenação,
.nem passados os tempos da Ord. Tit. 68. §. '3" e
(nl. 61. §§. 4. e 5. E que flm respeito do Ouvidol: do
Donatario, ainda que por slI.a doação tenha o Ouvidor
os-poderes de Cor,regeoor J e que suas Cartas passem
<por .sua Chance1~aFia, que pertencem. a minha Fazen~
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Real, não havendo Doação expressa dos ditos direitos,
~nas .e mais cous~s della. E m.ando ~o Correge~or da
dita Cidade de COimbra» e maiS Justlças J Officlaes e
pessoas J a que o conhecimento pertencer» que cum
prão c guardem. e fação inte~ramente cumprir eguar.
dar este Alvará. como nelle se contém; o qual se re
gistará no livro da dita Correição. e no da Camara da
dita Vílla de Montemór o Velho» recolhendo.se o pri:.
meiro) e tirando.se dos livros, aonde estiver registado
com verba na Chancellaria mór; e me praz que valha.
tenha força e vigor) posto que seu effeito haja de durar
mais de um anno. sem embargo da Ordenação em
contrario. João Pimenta o fez em Lisboa a 20 de De
zembro de 1641. João da Costa Travaços o fez escre
~er. REL

Ord. Liv. I. Tit. 16. á Rubr.

'Al'Jar;, em que se mandou fazer repartiç40 e dislribtlt'fãrJ
mtre os dOlls Escriváes das CapeI/as, para cada 11m sabcf'
IS que lhe perlencião.

Eu EIRei faço saber a vós Doutor MarçaI Casado 16f~
Jacome» do meu Desembargo, e Desembargador dos
Aggravos da Casa da Supplicaçio J q~e havendo respeito
ao que na petição» atraz escripta» dizem o Provedor e
Irmãos da Mesa da Misericordia» e Hospital Real de
iodos os Santos desta Cidade de Lisboa» e visto ai

causas» que allegão» e vossa informação: Hei por bem,
evos mando) que ouvindo ·os Escrivães das Capellas.
etornando as informações necessarias J deis á eiecução
~Alvará) que sç lhes passou em 15 de Março de 16., 4.
eque na dita petição fazem menção J e resol va IS o

Illodo) por que .a repartição) de que tr"i.táo) se deve



L'E I'S

fazer e"utre os dóus Escrivães das "Capellas t 'sem appet.
lação , nem aggl'avo, fazendo escrever, e pôr em lem.
brança nos livros, que se hão de fazer, os testamentos •

•instituições e Capellas com seus ·encargos, na fórma I

que no -dito Alvará se contém, de maneira que fique
tudo corrente para o diante. E este cum'Prireis inteira•

•mente. postO qlie seu effeito haja de durar mais de um
anno, sem embargo da Ord. do Liv. 2. Ti/. 40. em
contrario. ManoeI Gomes o fez em Lisboa a 21 de Ja
neiro de 1642. João Pereira de Castel-Branco o fei
escrever. REI.

Liv. das Cepellas do Hospital foI. 5.

Sentença, qUl se proferio em virtude do Alvará ad/lld.

" Vistos estes autos Alvará de Sua Magestade.
" por que foi servido commetter-me a execução do
" outro, que mandou passar no aono de J 6r4. que vai
" no appenso aJol. 43, com ttaúsu1a expressa, que eu
'" resol veria um modo, por que se deva fazer entre os
" Escrivães do Juizo das Capellas a repartiçãodella~,
" sem appellação, nem aggravo'; e que depois farIa
" pôr em lembrança nos livros, que se mandão fazer,
" os testamentos t instituições e CapeIlas com seus en•
» cargos, de maneira, que tudo fique corrente para
" o diante: E visto outrosi o dito Alvará do anDO

J.J de 16r4, passado a favor do Hospital Real de. Todos
Jt os Santos, reposta dos Escrivães , appensos JuntoS,
ti e o mais dos autos) mostra-se, que de muitos annos

ti a esta parte há grande perturbação neste Juiza d~
ti Capellas, por nãó haver d-istribuição, nem reparti·
'I ção entre os Escrivães delle , como devia hav~r(O~
" forme a Dir.eito ; e coma há em todos os mais JUl
" zos, na fórma da Lei do Reino ,( 1 ), de que se se.
" g!Jem, não só os prejuizos do Hospital, que se

(1)' V. Ãlvv. de 5 de Abril d$ 16°9 ) e :.lã Q~ Abril ii. 17·;~
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;1 consider~o na pétiçãb feita a S11;\ Magestade foI. 2 ,

" mas tambem muitos outros das panes, qU5': tendo
II muitas vezes satisfeito no Cnrtorio de um Escrivão,
"são vexados pelo outro para novas contas, com
II grave. damno seu, contra o serviço de Deos e de
II Sua Magestade; e se mostra, que tratando de obviar
" estes damnos, se expedio o dito Alvará no anno de
" 1614, que até agora se não executou com effeÍro)
" antes tratando alguns Provedor~s e Syndicantes de
\, dar remedio em tal abuso, e havendo feiro repartição
II com effeito, que vai no appe'nso fo!. I I , ser sempre
"impugnado pelo Escrivão Jorge da Costa: e sendo
il a dita repartição só feita sobre as Cenfrarias e Ca
II pellas do Termo desta Cidade, e sobre as Confrarias
II dos Mosteiros e Igrejas da Cidade, ficando em pé o
li inconveniente das Ca-pel1as. em que não houve re
li partição, o Provedor Fernando Aires do VaIle. to_
II mando conhecimento do negocio, mandou que a
iI dita repartição houveslle tambem lugar nas Capellas ,
II e sendo disto publicada Sentença. se tirou e furtou
II dos auros, com graves presumpções, que resultárão
" Contra o dito Jorge aa Costa, pelo que se mandou
" reformar, e vai no dito appenso foI. 32 • ordenando
II se por ella que a repartição das Capellas da Cidade
" ficasse tambem por Igrejas e Mosteiros, como a das
" Confrarias della estava feita; e como estavão tam.
" bem repartidas as Capellas e Confrarias nas Igrejas
" é Mosteiros do Termo: e sendo esta Sentença cm
l! bargada, se mandou cumprir sem embargo dos em
II bargos, Com que ficou passando em cousa julgada:
l! e posto que depois os Escrivães c Diogo Antunes
II fizessem ~m Compromisso foi. 64 do dito appenso ,
II p~ra que a partição não fosse pelo modo, que nas
II ~ltas Sentenças se continha, todavia isso as hão
II pod~a alterar; assi porque nelle não inten~io con
')1 SentImento algum dos Administradores do H(lspiral
» Re~l, que ha·viáo sido partes· na Causa , c~mo por-
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" que o dito Compromisso foi condicional éõm con~
,. dição expressa. que dentro em seis mezes se davão
SI ao Provedor os roes das CapeIlas, para se fazer a
SI distribuição j e que não se cumprindo (como ná()
SI cumprio). ficarião as Sentenças em seu vigor, eilIeso
" o direito de Diogo Antunes. O que tudo visto, eas
" muitas diligenciai. que nesta materia fiz. e parti.
,. culares informações. que sobre elIa tomei com Mi.
" niscros. que servírâo de Provedores das Capellas I e
,. outras pessoas. que dellas tinhão noticias e experjen~

" cias, procurando acertar no que Sua Magestade me
SI encarrega. pois não ha de haver appellação, nem
SI aggravo. e considerando o modo, por que me1
,. lhor se acudirá ao serviço de Deos e de Sua Ma.,
" gestade, e ao direito do Hospital, e menos vexaç5()
" das parres , e igualdade entre os Escrivães ; Julgo e
" declaro. que a repartição, feita por Igrejas e Mostet..
" ros no Termo, he a que mais convem j e que só com
,. el1a se eviraráõ os damnos e confusões, que atégoIl
SI houve; e mando, que a que estava feita, se cumpra.
u e se he n,ecessario, de novo o ordeno. com declara..
J) ção sómente, que os Mosteiros do Carmo, e N. SJ
,. de JESUS, que ficaváo na repartição de Diogo Amu
unes, se passem á de Jorge da Costa j e em lugar
.. destes ficará na repartição de Diogo Antunes o Mo.
h steiro de S. Domingos, que estava na de Jorge da
tt Costa, por ficar assi mais justificada a jguatda~e
" entre ellcs; e os Escrivães, sendo notificados, acCCl·
u tem logo cada um o rol de sua repartição, e fican'"
" do-se. com os' autos das CapeIlas, e Confrarias d~s
" Igrejas e Mosteiros, que por eIla lhes tocarem, reSUO!
Jt tuão logo a outro os que lhe pertencerem. Eque
JJ outrosi em termo de dous dias fação rol das Capei•
.. las, que cada um tem. e que não estão em p~r;e
" certa J e de suas .qyalidades. por se fazer repartlça9
,. dellas. ficando a cada um as suas, e os autos deJlas.
" para que não haja a confus1i0 e inconvenieílte5 g~
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;, dous processos, como atégora houve; e que logo
, com effeito se escrevão as ditas Capellas nos livros t

:, que Sua Magestade manda fazer, na fórma, e pelo
" modo conteúdo no dito Alvará, para que em rudo
" daqui em diante fique a clar~za. que convem; e as
" Capellas, que de novo accrescerem, se assemaráó
" no Mosteiro, ou Igreja, aonde forem instituidas t

" para cOlítinuar com o cumprimento dellas o Escri.
" vão, em cuja repartição a dita Igreja, ou Mosteiro
II ficar, distribu indo~se as que não ti verem parte certa;
"para o que o Provedor terá livro de distribuição J

" como tambem se fará nos testamentos J que vierem
J) remettidos ao Juizo do Provedor dos Residuos. E
J) porque não acho repartição das Parochias de S. Tho
" mé e S. Marinha, nem nos Mosteiros novos de S.
J) João de Deos) e dos Dominicos Hyberneos das fan
" gas da farinha, nem no de N. S. da Gloria) mando
" que a Parochia d~ S. Thomé, e o Mosteiro de N. S.
II da Gloria fiquem na repartição de Jorge da Costa t

" e os outros dous na de Diogo Antunes com a Paro
11 chia de S. Marinha. E declaro mais que as Capellas )
tI que estiverem .em Ermidas, ficaráõ na disrribu'ição
II e repartição daquelle Escrivão, a quem pertence a
II Parochia, em que a tal Ermida está fundada, com
" que ticão as repartições na fórma e maneira, que
II adiante vai por mim escripra e êlssignada, reduzidas
II á ~aior igualdade, que podia haver. E porque nos
" Feitos, que os Escrivâes hão de entre-gar um ao ou
J) tro.. podem ter escripto alguns termos judiciaes J e
II sena dilação e confusão contarem se e pagarem-se
\I de presente, mando que fação as entregas assi no
" estado, em que os feitos estiverem; e áquelle) a que
II se e~tregarem) se pagará no fim o que o outro tiver
II escnpto, como se eIle o escrevêra: pois havendo
II entrega de parte a parte, fica tudo compensado) 6

II sem damna consideravel de nenhum delles. E màn
II do que, com pena de suspensão de seus Officios) e

LL. Ex/r. Tom. 1. Ggg
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ti de duzentos cruzados pata o Hospital, cumprão·tu..
" do o que nesta Sentença se convém, c dem a rol, e
" se escreva nos livros, quc;;e hão. de fazer, todas as
H Capei las em quinze dias. como vai declara.do, com

." pena de perdimento de seu,S Offido. ; e pague Jorae
u da Costa as custas destes. autoS. Lisboa 2 de MJ~
". de- 1644. O DoutoI' Marçal Casado Jacame.

-.-----~-----..-------...--
Qnl. Liv. 1{. 'Fit. 60. á. Rubr.

A/fJ..4rá·, em qfJe se deiermina, que o exercicio da C,wa/..
fey.ia Mililar pertence mais particularmmtc ás. pessol/l
Mbres e fidalgos.

164.2. Eu E IRe i. fà<;o-saber aos que este Alvará vi/'llm~
que por quanto geralmente se entendeo a.tég~ra, que ().
serviço fei-to pela guerra- nas Companhias de Cavallo hc
de menos estimação, e merecedOl' de menos premio,
que o serviço da Infanteria, sendo o serviço de Cavai.
leriü de sua natureza, nobre e proprio- da Nobreza, e
de grande i mportancia á. conservação dos Exercitas I e
defensa dos Reinos';, e querendo eu atalhar aos incon-
venientes, que resuItão de não· estar bem entendida
c~ta rnateria., e reduzir a Cavalleria á sua devida repu
ração; me praz, e hei· por bem declarar e declar~"
que o servir... me neIla cdm-pete mais par,ticuJarmenteas.
pessoas Nobres e Fidalgos; e·que aos que o fizerem nas
Fronrei.ras destros Reinos, occupando..se na. defensa·
selles, lho agradecerei, e os mandarei despachar com
os premias e mercês devidas e applicadas á Nobreza,
conforme os merecimentos de cada um. E para que
Gonste a todps de:.ta minha resoluç.ão e declaração.,.
ma ndei passar della o presente AI vará, que se pubh~
eatá na Chanceltaria I e se registará. llil Secretaria;. e-aa
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GÓpiils delie se .entregaráõ aos Officiaes maiores da Ca
valleria das Fronteiras, dando-se o original a Francisco
de Mello, meu Monteiro mór, d~ meu Conselho, e
Capitão General da CavaI leria do Alemtejo; e quero
e mando que yalha e se cumpra, posto que seu effeito
haja de durar mais de um anno, sem embargo da Ore
denação em contrario. Francisco de Lucena o fez em
Lisboa a 6 de Fevereiro de 1642. REI.

Lir, 4, das Leis da Torre do Tombo fo!. 78.

Ord. Liv. h Tit. I. ao princ•

.d/vará, e111 qru se recommmda a brevidade dos desporb(Js;
aõhservancia de varias Ordmaçõts; a formalidade das
visitas nas cadêas; t outras cousas importantes ao exer
tido da JUSfiYIl.

Eu ElRei faço saber aos que este Alvará de Lei
Virem, ~ue sendo preciso applicar remedia promptb á
escandalosa. liberdade, com que nesta Corte se com.
mettem frequentes roubos, mortes, ferimentos, e ou
tros malefícios com tal excesso, que falta inteiramen
te 36S meus VassaHos J e aos das outras Nações, que
n~l~a residem, aquella segurança. com que he justo que
Vlvao, e possuão seus bens; e constando-me, que a
causa principal de continuarem estes insultos he a fal.
ta da observancia das Leis, que para evitálos se tem
p~omulgado em diversos tempos, especialmente oRe.
~mento dos Bairros (1) J e o dos ~adrilheiros (2):
ouv~ ~or bem ordenar que um J e {lutfO se obser

vem ·1I1vlOlavdmente daqui ao diante em tudo o que
nã~ estiverem expressamente revogados por outras
!.eIS" posteriores. E f!!li outrosi servido accrescentar o

(I)
~)
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numero dos Ministros Criminaes, e Officiaes subat•.
remo!; dos diros Bairros (( ), pará que sendo mais
os Executp~es das ditas Leis. e empregando.se todos.
com o cuidado e zelo, que· devem.) e lhes tenho 0(.

de nado , cm vigiarem. os seus n:spectivos destrictos,
e evitarem que nelles suc€edão semelhantes desor.
dens,. possa resEabelecer-se o socego publico, como
he preciso em. uma Corte tão populosa ,. e tão.
freql1entada das Nações Estrangeiras. Mas porque
ninda estas providencias não serão sufficienres I e
efficazes para remediar o damno, que se experimen•.
ta, se no mesmo tempo se não applicarem outras I

para que os ReQs dos referidos delictos sejão prompta·
e ex.cmplarme.nte· castigadoS') procurando-se p(evenir
<IS innumeraveis industrias e subterfugios, com que
a sua~astucia, e de seus Patronos costumão não só
nas causas ordinarias , mas ainda- nas, summari~s I e
muito mais nas que se determinão nas v-isitas,. ali.
illudir total mente o castigo, que merecem, ou ao
menos dilatálo" accrescentando.se juntamente as pe.
nas corporaes em· alguns casos ), ~m. que no tempo
presente se faz preciso lIsar de maior rig9r com 0$

culpa-dos, do que pennittião as antigas.Leis j por tan.
to: Hei por bem e mando., que álem do que ~esta.

parte está determinado nas di~as Leis) e nos refendas.
Regimentos, se observem. as 'Ordens seguintes:

I Primeiramente ordeno que os Ministtos, a quem
pela Lei está commettida a obrigação de tirar as de
vassas de casos especiaes (2J ) as tirem., e concluaQ
dentro do tempo prefi.xo e determinado pela Ord~.
nação do UV. I. cril. 65. §. 3r.,. sem que para.asdl
latarem por mais te,mpo. se possâo valer de escusa ai.
guma. excepto no caso, em que se faça indispensavel.
mente precisa maior demora para se pergunr~rem

algumas testeml,Jnhas referidas) ou para. conclUIr.se

(I) v. o mesmo Alv. de 25 ~e Dezembro de 1608.
(2) v. Onl. Li". 1. Tit; 65. §. 31.
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alb'uma outra diligencia; o' que os ditos Ministros
e,iecucaráõ com a maior brevidad~, que for passi
vei (I), remettendo com a rr. a as ditas-devassas.,
logo que tiradas forem, aonde tocarem, não lhes per
tencendo pela Lei serem Juizes dellas. E nas' resi.
dencias se inquirirá) se ()s ditos. Ministros tivt'râo nesta.
parte alguma. omissão, fazendo os Syndicantes a este
fim os exames e diligencias, que julgarem necessa.
rias j e havendo-a. lhes farão della culpa. .

2. E porque igualmente necessita de remedio a
lentid~o t- com que Ee processão e sentenceão as ditas
devassas, demorando.se muitas v.ezes tantos annos,
que 011 não chega a executar··se o castigo nos Reos"
por terem fallecido antes, ou se executa [a .tempo,
que já não lembra o delicto. do que resultão, álem.
da injuria da Justiça, outros mu iras inGonveniente~

graves: Sou servido ordenar" <':J.ue os casos capitaes."
a que se fizer summario., se sente-nceemf dentro do.
termo de seis mezes. como já foi determinado por
Resolução de 13 de Seternbw de 1691., E quando
QS dicos summarios se propuz.erem em a Relação,.
examinará o Regedor, ou quem seu ca-rgo servir. se
he Pilssado o dito termo; e constando que se exce.
~e? por c~lpa I ou. omissão do Escri.vâo" ou do Sol_
lIcitador da Justiça, os suspenderá' por outro tanto
tempo, quanro ti ver corrido alem dos d iLOS s.eis me.
ZeSj II sendo, a culpa·, ou omissão do. M)nistro, mo
dará o dito Regedor conta, para fazer com elIe a de...
m~nstração • que for serv.ido, tendo entendido que lho
heI por muito Teç:ommendada· esta diligencia.

3 Nas causas ordinarias. em que o,u os offendi.
dos I ou <to Justiça forem partes, se procederá na mes.
ma fórma J pondo os Juizes dellas todo o cuidado,
que convem, em res.tringirern os terol os·0 e 'evitarem
tequerimentos affectados, ou calumnioso~, e proce-

{I) V. Cart. ele 12 ele Janeiro ele 1639, c Decreu. de j15 di,
~ovembro ue lG6~ e 1-\ de J un40 dC,I6ti8.
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dendo 'contra 0$ Adyogados das partes, que os- inttl,;,
tarem. com penas pecuniariC\s J e de prisão e Sllspen.
~ão i e do mesmo mod.o contra os Officiaes» que w
por frouxidão, {)u maliciosamente as demorarem. E
quando os Reos não puderem 'Ser presos. se proce.
derá á sua re,elia • citando-os p.or edictos na f~rml

determinada na Ordemaçã0 do 1L.iv. 5, 7'it. 126., qu~

indevjdamente se tem, 'pQsto em esquecimento. .
4- E attendQndo a que nas causas, dos presos po"!

eres costumão ser maieres as demoras, porque depois
de pronunciados. não tendo meios 'para prepararem
ps seus livrramentos. repugnão os Escrivães continuar
os. processos sem lhes pagar: Hl:!i por bem ordenar,
que tomando""se a rolos djtos presos pobres J e seus
processos. sejáo constraQgidos os Escrivães J a que [o.
earem. com pena de suspensão a <:ontinuálos; para
9 que terá cuidado o Regedor, ou quem seu cargQ
servir J de mandar ir á sl)a presença o dito rol uma
velJ ao menos em cada mez. e examinar se houve
omissáG culp:\\{f} nos Escrivães ~ respeito das ditos
p[Qces~os J e os fará s.entencear J danmo-slf quanto ao
paaamenro das custas J e das penas pecwAÍarias I em
qu~ os Reos forem condemnados.• a, providell1cia ,q~e
a.pG>ntão as Ordenaçõe'S do Liv. 5, 1:il'. 139'. e do Liv.
1". 'I'iI. 24,

5 E para que o d'Í'to Regedor possa ser pIe.
nâ'mente informado nesta materia J ordeno que.o
Desembargador Promotor da Justiça cumpra infalh.
v61me~te a obl'igação ~ -que he annexa ao seu cargo.,
de ir pessoal mente visitar as cadêas. no primeiro d~a
-de cada tnez J juntamente com o Sollicitador da JUStl.

, . ça J para tomarem a rol todos os presos, que nellas
houver (I) J e o Regedor lhes mandará dar livramen..
to; como tambem para que se não demore a execu.
ção das sel1tenças dos que já estiverem condemnados,
~u em degredo J ou em outras penas. ~

{I) Y. RB~im. da Casa da Sllppl. de 7. de Ju.uho do 1605. S·II.
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6 Por ser informado que da facilidade, com que
hoje se avacno ás Correições da Corte ind istÍnctamentl:
quaesquer calisa!! crimes dos Bairros I tem resldtado
\1m effeito totalrnel1te contrario ao fim J com que st
permirtirão estas a.vocatórias ;. porque cnn lugar d~ se
txpedirem mais promptamente as ditas causas) se di-
latão muito mais J e multas vezes se pcem em tOlal
fsquecimento) cie sorte que não são castigados os
Rens, nem satisfeitas as partes offendidas; e os Escri
vães dos Bairros ). e tambem os- das Ouvidorias do
Crime perdem os· emolumentos,. que justamente p~r

tencião aos seus Officios: Hei por bem revogar o dito·
Estilo J e qualqu€r Lei ). Ordem) ou AsseRto) em que
le funde J mandando que só tenhão lugar as ditas avo
morias nos casos) que provadds merecerem peIa Lei
pena de morte natural ). ou cível, eu cortamento de.
membro I e não em outra a.lgum.

7 E porque o despacho das visi"tas ) que na fôrma.
da Lei se devem fazer todos os' mezes nas cadêas da'
Corte e Cidade, he' o meio mais fa<;:il' e effi'caz para'
lerem prornptam~nte castigados muitos vádios, la·
dróes furmigueiros), e outros malfeirores, que per
lurbão a Corte, e he conveniente que os Ministms •.
~.ue.costumão assistir nas· ditas visitas ,. tcnhão a ju
f1Sdlcç~o necessar.ia ,para poderem justamente casti
gar I e impôr penas. condignas ao~ ditos malfeirores "
que de ourra sorte eu se perpetuao, e morrem nas
(adêas I eu são soltos im un~mcmte ,. com o funda..
lI1e~t? de não terem. culpa. formada., e cem grande·
preJlllzO. da ReJi'ublica., em que ficão contInuando ~s

mesmos d lictos, e servind0 de e:templo para se ani
marem ou.tros a. conirnettêlos: H~i por bem) que o
~egedor I ou quem seu cargo servir, possa repetir as.
ditas visit-as I não só AOS' dias dererminados peja Lei"
mas em .qualquer, que lhe pareeer. conveniente) e que
~~lIas SClJão SeI1tencendos' ,. não só os Reos comprehen-

Idos nos. casos c crimes., que declara o §'. 9. da Lei
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da reformação da Casa da Supplicação (I) , mas taro.;
.bem os que forem presos por usarem de facas, pista..
las, e mais armas prohibidas (2), e da mesma fórmaos
transo"r~ssores da prohibição dos capuzes, impondo.se
.a uns

b
e outros as penas já estabelecidas contra os que

usão das ditas armas e capuzes, sem prece~er Outra
.alguma fó~ma, ou figura de J~i~o, maisqoe.ossumma.
rios, e as informações dos MID\.stros dos BaIrros, acu.
jas ordel~s esti verem presos, porque d.os a~cos e pergun..
tas, que aos Reos forem feitas, constará sufficientemen.
te a verdade para serem aLI condemnados, ou absoltos.

8 E attendendo a que as penas estabelecidas con.
tra os mais Rcos, que se costumão sentencear nas di.
tas visitas, não são as que bastão par:! condignamente
serem castigados, e se conseguir ° fim de se evitarem
semelhantes delictos: He.i por bem, que se lhes pos.
são impâr, com proporção á qualidade das suas culpas
.e pessoas. as penas de açoutes, galés, serviço nas obras
publjcas, e dous rlfatos de polé" para cujo effeito orde.
no que logo se mandem levantar duas polés, uma no
Rocio e outra no largo da Ribeira. E sendo algum dos
ditos Reos notoriamente ladrão de quatrocentos reis,se
praticará o disposto no §. 20. da Reformação da Justi.
ça, pondo.se.lhe marca nas costas. E as mesmas pe
nas se poderáõ impôr pelos referidos crimes aos que
judicialmente forem sentenceados e convencidos delleso

9 Outrosi sou servido, que das penas impostas
por Assento das visitas se não admittão mais que uns
embargos. posto que os Reos gozem uo beneficio da
_restituição, os quaes serão obrigados a aIlegar dentro
do termo permittido pelo §. 17. da Reformação da
Justiça, para o-que lhes poderá dar vista o Correge.
dor do Crime da Corte, a 'que pertencer; e o me~mo

Corregedor na presença do Regedor sentenceara os

(2) V. o mesmo Regim. §. 9.
(1) V. Alvv. de 19 de JaDei~Q de 1608 20 de Janeiro de 163~;

23·de FovereirG de 1647. 4 de Duta bro de 1649 •. e 29 de~ar~o de 1719'
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ditos embargos com os mais Juízes certos, e com t~da

a brevidade. E confirmando-se o Assento da visita)
se executaráõ logo as penas) sendo depois solto ó
Rea, posto que tenha parte, constanéio que não tem
meios, com que resarcir o damno, que lhe callsou.

10 Mas porque sou informado, que por industria
de alguns Reos c seus Patronos', e sinistras informações
vocaes dos Escrivães, são soltos nas ditas visitas al
guns, que corrião livramento ordinario) e outros.
que merecião mais severo castigo: Sou servido orde
nar que nenhum preso seja despachado em audiencia
devisira, sem se verem 0S summarios, e haver-Ín
formaçã@ dos Ministros, por cujas ordens forão pre
sos, os quaes serão obrigados a fazer as ditas informa
ções por escripto, declarando em substancia a prova)
que ha contra cada um dos ditos Reos. E para que
tenhao tempo competente para fazerem as ditas infor.
mações, conforme o que constar das devassas e que
relas, o Regedor lhes fará aviso tres dias antes do em
que se houver d.e fazer a visita. E tendo os ditos
Ministros impedimeAto legitimo para irem assistir
nella; remetteráô as ditas informações por qualquer
dos outros Mililistros dos Bairros. que houverem de
assistir, e não por mãos dos Escri...ães.

II Nas visitas. que os Corregedores do Crime da
Corte são obricyados a fazer alternativamente na cadêa
do Tron<:o. ~xaminaráõ com a mesma exacção as
culpas dos presos, n:ío se regulando pelas informações;
que .dellas lhes derem os Escrivães, m~s pelas que lhes
remetteráõ por escr'ipto os Ministfos dos Bairros. E
mandaráõ ir á sua presença os mesmos presos.. não
a~mittindo na visita, corno sou informado que inde
Vidamente se pratica algumas vezes, aos que chamão
appresentados. mas só aos que realmente estiverem
p~esos I e só pelas culpas, por que o podem estar na
·~ta cadêa, declaradas na Orde1la~ão do Uv. 5, cril. 79.

os que acharem em termos de serem soltos) o não
LL. Extr. 'Iom. 1. Hhh
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$erão J' S€AIl q~ pNmeiro,no Asse11<t~ J qtl~ 'stfeostulIll
fazer á margem âo q (S,e t m cada UJl) dos' pte60S np
li vro do (.',ucerei ro. se declare q liIe foi solto por t1\
crifiJ1~. e não simplesmente que foi solto. para qlJe
Jlão pDSsão aprovf::itar-se do dito Assemo. çome alguns
tem feito.· para se m.ostra.rem -\iovr.es por outras culpas
mais grav<:s. E achando os ditos Corregedores alguns
presos com culpas d~fferelHes das que declara are.
ferida Ord,enação. os. mandaráõ logo passar: para as
cadêas do ·Limoeiro.

) 2 E os Alcaides, M.e,irinhos ,e mais Officiaes •
.que achando ~Iguma"s facas. ou outras arma~ prohibi.
das J as ná@ cOlltarem I fazendo autos das aé'hadas.
C entregando-as aos Ministros J a qllem pertencerem,
.dentro do termo de. vinte e quatro horas I ineorreráó
-<:m pena de suspensão por seis mezes • e de seis mil
.I(:Ís. para quem os denunciar. E constando o fizeráo
p,or dinheiro, ou outro algum interesse I, sendo pro•.
prietarios. perderáõ os Offieios em sua: vida; e sendo
~erventllarÍos • serão privados das serventÍas • e inha.
bei,s parai mais não servir~m QS ditos Offieios. nem
Ol) :tos a Igu ns•.

l3 E, ao Regedor da Casa da Supplicação. ?u
quem seu cargo servir. encarrego com muiro esp~Cl31
.recontníendação) que faça executar todo o refendo I.

"como rambem que tenha .grande cuidado de averiguar.
se os M,i nistros. e Officiaes dos - Bairros cumprem
como d'€vem. e lhe.s tenho ordenado. o que se lhes
e.ncarrcga nos rçferidos Regi mentos. dós Bairros. e d?s,
~adr.ilheiros.{ e havendo em alguns dos ditos MI
nistros falta attendi vel • ou negligen.cia e ómissáo cul.
pavel J me dará. conta·, e da mesma fórma do bem"
que Ol,1tros me liervúem. E para que nesta fórma re·
oha a sUp devida observallcia. mando ao Regedor da
Casa da Supplicaçã~.). Governador da Casa do PortO I

o~ a quem s~us .cargos servir, Desembargadores ,das
dItas Ci\$as. ~< aos 'Cwre&odores dQ ~ Crime e ClveL
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da minha Corte, e aos mais Corregedores, Ouvido
res, Juizes, Justiças, Officiaes e pessoas de -meus
Reinos c Senhorios, cumprão e guardem, e fàÇão
inteiramente cumprir e guardar este meu Alvará de
Lei, pelo qual hei por derogadas ql1~csqller outras
Leis, Regimentos, ou Ordens em conerario.J como
nelle se contem. E,para que venha á noticia de todos.,
e se não possa allégar ignorancia) mando ao meu
Chanceller mór de meus Reinos c Senhorios., ali a
quem seu cargo servir, o faça publicar na Chancella
ria" e' enviar a cQpia,deJle, so\;>, rnru ScHo e seu signal, ~

aos Corregedores e Ouvidores das Comarcas, e aos
Ouvidores das Terras dos Don~tarios, em que os
çorregedores não entrão por correição, e mais pes
soas, a qU€1Jl tocar a sua execução j e se 'registará nos
livros da Mesa' do ·Desembargo cio Paço, e nos cia
Casa da Supplica'çijo e Relação do Porto" onde 'sc
melhantes se costull.lão registar; e este proprio se
lançará na Torre do Tombo. Oado em Lisboa aos
3' de Março de 1642. REI.

Lirro à~s Leis da Chantellaria mór do Reino [0),.93.

--------
Ord. Liv. z. Tit. 25. §. I,

Alvará, em que se dedarárão tiS qllalidad~;, fjut' deviã.
ler os CasârfJs da Religião de Malla. para gt;zarelH
do seu prhJt'/egio.

~u .ErRei faço saber aos que ~ste Alvará virem J

que, eu fui infomiaclo por cartas e queixas, que Ele
multas- parites do ReinQ yero J e parricularmente dos
J~It:il-<ilores eCapitães das Ordenanças e FFonteiras me
Yl~rao sobr.e as ioq.uietaçpe~, e desordeo$ t que de or~

Hhh 2 '
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dinario se seguem» e tem recrescido centra o'serviço
de Deos e meu» e bom governo e administração da
Justirça, quietação e defensão do Reino, com as con.
Ünuás censuras e procedimentos' dos çonservadores
ApQstolicos da Religião de S. Joâ.o de Malta, passa.
clas com pretexto de defcnsâo e observancia de seus
privilegios, e do grande numero dos ditos privilegias
affeerados, e modo, com que se alcançárão, e do que
pelos di tos Conservadores se 1h~s passárão Cartas, coo
mo se farão Caseiros encabeçados, com imporem um
foro de um fFango, ou cousa semelhante so\;)~e ,sua
casa, ou propriedade, e repa.rtindo lima vinha, ou
campo entre muitos, ou comprando-a com uma mi.
nima pensão, para se isentarem a titulg.do- privilegio,
que não tem. Com que sou informado que chegão nesra
Cidade de Lisboa e termo a numero r de quinhentos
privilegios, € nas mais Cidades e,ViIJ.as. do Reino a
esse respeito, com que não· só' se 'isenravâo os ditos
pFivilegiados do serviço e defensâo do Rein(). e Conce.
lhos, mas com as censuras se per.tu rba vão os üfficiaes.
e de$compunhão é,lS Con?panbiAs das Ordenanç.as.e
Fronteiras, por quanto os Julgadores e Capirães intl.
mida,dos com. a violencia dos procedimentos desisriáo
de os obliigar, e outros grandes escanQ'alos) que se
seguiáo contra meu serviço e bem do Reino, pedindo
remedio cOllve·nien(e a esta perturba.ção. E quercnd(};
cu ora nisso prover) como convem ao serviço de De~s

e .m.eu, e bem da ]ustiçll, quic[nçao e soceg? do R:l'
np ~ e q,ue de rpa.n,eira se observeQ'l os ditos pri.vileglOs
nas pessoas e casos, que lhes são concediQos ) que ~es.

sem os dilas excessos c esrandalos, sendo ludo viSto

e consul[ado por meu mandado no meu Desembargo
do Paço, çoÁfor.mando.-me com seu parecer) c com
o que está dispos~o p0r di,reito', e minhas ,Lais BOrde
Rações, costume· e assentos: Hei por bem declarar)
e mandar, como o faço, que se guarde jnteirament~

a OrdemJçif.o do. Li7,l, 2. ril. 2.5.), d.os privilegios con.
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cedidos aos Lavradores, e caseiros dos Mosteiros;
não gozando do dito privilegio senão aquelles, que
cOlltinuadamenre vivt'rem em suas ~inras, e a prin.
cipal pane da vida se governão pela lavoura delJas,
sem viver de outro mister, nem grangearia de seus
bens proprios, conforme a dita Ordcnação: e que
conforme a Extravagante da Reformação da Justiça
do §. 7, nenhum caseiro, nem outra pessoa secular
tem privilegio de foro Ecclcsiastico da dita Religião
no civel, nem crime, salvo os criados actuaes dos
Commendadores, constando peranre minhas Justiças
que domesticamente os servem, e em quant-o actual.
mente os servirem; e isto nos crimes sómente, que
estando em seu serviço forão ccmmettidos, e não no
civel : e outrosi, que conforme a direito, costume,
assentos e resoluções geraes e particulares, aos ] ui•

.zes, e Conservadmes Ecdesiasticos da dita Religião
não compete defender por censuras, nem intromet-.
ter.se na observancia e guarda dos ditos privilegios de
pessoas seculares, por me perten<::er a mim, e aos
Senhores Reis meus Progenitores, que os cOr.\cedêrão;
e a meus Minis~ros e Relações ta' interpretação I

guarda e observancia daquelles, que são concedidos
ameus Vassallos de Estado secular, sendo por mim
confirmados, e que de minha concessão, ou confir
Illação recebem vigor. E hei por bem, que com os
taes privilegiados, que impetrarem, ou não impedi.
rem as inhibitorias e censuras. passadas sobre os ditoi
pri.vilegios contra meuS Ministros sem licença e
Provisão minha, se guarde o que está disposto. na
Ordenação Li'L'. 2. 'iiI. .14,; e excedendo os dlt~s
Conservadores a dita sua jurisdicção, como em cousa
assentada e resoluta, requeira o Procurador. de minha
Corôa que se proceda na fórma de direito) e (')rdena
fão Liv. 2. ?:it. 6. §. 6., e"costume l:eduzido a -escri"!
pIo, intentando elles e não desistindo dos ditos pro
cedimentos iobre os ditos privilegias.; dos· quaeli não
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I?assaráó as Cat:ta:s os Cilitos Conservadores, como san
i.nformado que fazem com p{'nas e censuras e pa.
peis, imp.r.e~sos ) por lhes não estar conéedido) nem a
~v-eriguação das pessoas, nem privilegias. Pe~o que.
bei por bem. que na forma-. que para gozar dos seus
privilegias se passáo Cartas aos caseiros. e privilegia.
dos dos Desembargadores I Fidalgos. Captivos, e
Maedeir'os) cal'fl o teor dos ditos privilegias decla.

ado,!> ~ obrigadGls na Ordenação e seus Regimentos,
se passeml a.os dito:; privLlegiados I para pode;rem go.
Hr delles; e por nao estarem averiguados e reduzidos
a R~gimento. mando que na Mesa do Desembargo
do Paç<il I ouvido o Procurarior: da Corôa e da Reli.
gião I se conforme d~tOt RegirnentQ dos providos
pri viJ~gios 1 ppr mim I e pelo Senhç>res Reis.• .meJl~

ª1iI&<!cessQr~s~. Gonfirmad0s; com o teor dos quaes se
Eassaráõ <J.S Carta§ á,s pessoas I a que pertencerem,
120r justificação feita p~r-ante os Jwizes I e Juizo da
çorôa. que se registaráõ no Livro) que nelle haverá,
e Camara , para se lhes guarda;elll , em quanto lhes
I?ettencerem. E m.al1dQ ao Regecdor da Casa da Sup
l?l,ica,Çã9. e Governad(j)r da Ca~a do Porto; e aoS)
pesem9.ar.gadores das dita~ Ca;;a$, e a tod0s os Cor..
~ege90res I Provedones, Ouvidores'J Juizes e Justiça~
(lestes meus Reinos e Senljlorios, que cum~rão e
guardem, e fação iI1;teüamente cumprir e guardat
~~ta Lei I C(i)Ql0 ndla s~ cOLltellJ; e J;Ilanda ao meu
Çhancell.er mó.r a faça l-'í>.g~ pl,lbrcar na Chanr.oll~ria
na fórma, que neIla se CQstlJ<[Ilão publica'ij semelhantes
Leis; e sob s<,;u signal e meu Sello I maadará passar
as copias aos C(i)negedqres I Prºv~d;t:es I. Ouvidores,
Juizes e mais Justiças destes meus Reirws e Senha,
fios; ~aos q.uaes maFlElo... q@e, t~n C) ql,le a. T:eGeb~em.,

a façao logo ~>ubLicar em sua Com.arqs e destrJct~I

para que p!ilssa ~~r á I)oticilll de toliJos J a.qual se regls~

tará nos LivLOS ~o Desembargo do Pa~o I Casa d3
;Su.pplicaçã()"'~ e :Re~a~~o .do Porto~ a(;md~. sen;te!bªnfei
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L.eís 'Se CC'lstllmá'o registar e hei por bem t que vál1la J

corno se fosse Carta feita, e assigf.lada em 'meu nome.
Dada na Ci~ade .de Li boa a 9 de Julho. Balthazar
Gomes a fez J antw do Nascimento() de Nos~o Senhol·
JESU CHkISTO de 1642. Balthazar Rodrigues de Abreu.
afez escrever. REI.

Liv. 4. das Leis da To;re do Tombo foi. 133. verso

n Ord. Liv. I. Til. SI. §. 5'

Regimento do COl1ulho Ultramarino.

Eu ElRei faço saber aos que este meu Regimento
virem, que vendo Eu os muitos inconvenientes J que
le scguião ao serviço de Deos e meu t e ao born governo
do Estado da lndia e dos mais Ultramarinos·, de não
haver no Reino de Portugal, um Tribunal separado
para se tratarem nelle os negocias daquellas partes J

sendo tantos e de tanta imponancia t como são, e- de
se fazer o despacho delles por Ministros obrigados a.
outras occupações.; e entendendo, que esta pela quali
dade t de que he ,. requer por si só particular assistencia I

de um Conselho,. me resol vi em o mandar ordenar e
prover, como fiz, de pessoas de taes qualidades e
experiencia." que Eu possa ser deHes bem servido; e·
os negocias e cousas .dos ditos Estados, bem despacha
das e governadas; e por ser necêssario, que o dito
Conselho tenha Regimento J lhe mandei dar este J

ficando reservado. a mim tirar J mudar e accrescentar
oelle o que houver por mai$ meu serviço, conforme ao
que a experienc·ia..for, mostrando , que mais convem.

I. .Primeiramente hei por bem, que no di to Conse_
lho haja um Presidente, que será o Védor da Fazenda
da.repartição da jndia J. e dous Consc:lheiros de capa Q.
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~spada t e um Letrado t um Secreta rio t que será o
Escrivão do mesmo Conselho da Fazenda da repartição
da India t dous Porteiros t e que estes se provejão I e
nomeem dos meus Porteiros da Camara do numero.

,2 Odito Conselho se fará dentro no Paçodasca.
sas. que ~ para isso lhe darão t e neIlas se juntaráó a
Conselho pelas manhãas de rodos os dias t que não fo
rem feriados t e estarão nelle tres horas J começando
no Verão ás sete t e no lnvemo ás oiro.

3 Assentar-se-hão em bancos de espaldar forrados
de couro t o Presidente na cabeceira t com uma almo
fada de veIludo carmesi t em ,que se assente t e os Con.
~elheiros n0S bancos collateracs t'O Conselheiro de capa
e espada mais antigo no primeiro lugar da mão di.
reita t e o mais moderno no segundo da mesma parte j

e o Lerrad0 no pr.ime.it:O l.ugar da mã9 esquerda, e os'
de capa e espada se precederáõ entre si por suas anti.
guidades; e (') Letrado não poderá nunca pertender
'àntiguidade contra ,os de .capa e espada. Em ausencia
do Presidente precederá () Conselheiro de capa e espada
mais antigo~ que for presente t e isto do seu mes~o

assento, sem tomar o lugar t lIlem o assento do Presl.
dente; e o Secretario se assentará no topo da Mesa em
t:adeira raza.

4 Todos os negocios se despacharáõ por votos,
'começando-se pelo Conselheiro mais moderno dos
,que forem presentes; e o que fizer a relação de al~uns
.negocios e papeis, votará tambem primeiro t am,da
que seja mais alltigo t e os Alais votaráõ pela manCl1a
-referida, e o Presidente ultimamerue· e havendo votoS
d~fferentes t se fará declaração delle/ Flas consultas I,e

.dIzendo-se quantos são de cada parecer; e o Sec~etano

tomará em lembrança t o que se assentará em hvro~,
que 'para isso terá, e fará as consultas; as quaes serao
;rubricadas p<;lo Presidente, e Consel1J.e\ros todos ,cnI

. regra; e, as Cartas e Provisões, e outros despach,os I
,que eUe fizer, e houverem de :-er ass~gnados PO{ mim,
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trarão vistã co Presidente, e em ausencia sua,-ou quaI~

quer out~o Iegitif'!lo impedimento S~~ , a porão o.s do~s
Conselheiros maIS antIgos.; e o dito Secretario flao
trará, nem proporá ou[J;o algum negocio mais t que o
que o Presidente lhe ordenar, e terá muito cuidado
dos negocias e despachos. que estiverem a seu cargo •

. !tndo os papeis, e fazendo reIayã-o deHes no Conselho.
~m poder falIar mais. senão sendo perguntada.

S Ao dito Conselho hei por bem, que per~enção

tildas as materias e negocias. de qualquer quaJjdí;ld~

que forem. tocantes aos ditos Estados da! I nd~a • Br}éi~11

e Guiné, Hhas cie S. Thomé, e Cabo V<:I:de. e de rt9~

~as as mais partes Ultramarinas, tirand0 as Ilhas dos
Açores e Madeira, e ·Lugares de Afriça; e por elle
ha de correr a adrpiJ;1istraç~o da fazençl dos ditos
Estados. e a que deUes vier, ~o Râno, st: ªdlTlinist~-<l;t:a
pelo Conselho dalFaz~l'lda, 8ue €orrerá 'tambe;1lI C9~
os empregos e 'retornos das carr~gações. (

6 Ao diiO Conselho viráõ di.rigidas todas as CattM
e despachos. que se me enviarem de tados os Minis
tros, Prelados, e quaesquer outras pessoas dos di-t<;>s
Estados. e rodas as vias; dos ditos despachos ~e levªrá""
ao dito Conselho cerrados; e o dito Presidente Je~á

cuidado de os mandar buscar ás N~os e <\Yjio3' t~I;lto

qu.e chegarem ~ e no dito Con·selho se a9rirá-6. e a.
pnmrira via da Illdia, que chegar: ao Porto da Cidad.e;
deLisboa. assi das cartas do Vice-Rei. coir}q de todo,s;
os mais Ministros, e pessoas daquelle Estadob se ~e
enviará togo cernida, e nos- /J11smos s~CFc,o ,o~ 'lu,
vem. como sempre foi costum~; e as·~utras v-a~)-sc

recolheráõ toàas ao dito Conselho. e duas deIlas se,
g.uardaráã neUe para se irem despaeha-ndo ~ e as -outras
s: queimará9 I excepto as .8ue forem <;lutos-, t diJigqn
elas dç alguns negocias e devassas; porqu;e. A.es~es 'Se
guardaráõ todas as vias. que houver. . ~ J'

7. E pa('a que os ditos papeis ~s~e.iãg.em toda ~
boa guarda. se fará cada anno inventario; qell~s' e!I1

LL. Extrav. cromo J. . Iii . -
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livros, que para isso haverá numeradbs I: assignados
por um dos Conselheiros Letrados, e se recolheráõem
úma casa J que o Conselheiro para isso terá mais den.
tI'O 'da em que se junrarcm a Conselho I em caixões
e eScriptorios cerrados. com chaves, que terá o Se.
netatio.

8 A· este Conselho pertence consultar J que Náos e
Na vias devem ir para a India e Conquistas I e e.m que
fórma hão de ir apercebidos de gente e aI mas I e em
que' terripo hã9 de partir J e da resolução, que tomar
nestas Consultas J mandarei avisar ao Conselho da Fa.
~énda J a .quem toca fazer os gastos e despesas J que
por sua via se dará á €xe~l.lçãó o que se assentar j e
pel' este mesmo Conselho ultrar:narino se me consul
tará o provimento de todos os Omeios de Justiça e
Faienda ; .@ por eIle passaráõ as Cartas e Provísões,
qite-delles sa -houverem de fazer', e as Patentes e des
pachos, que houverem de levar oS Vice-Reis, Gover.
b"adores e' Capitães J que para ali ditás panes forem
providos) tirando a Provisão dos Bispados e mais Lu.
g~res e negocias Ecclesiasticos; porque esses hei por
l:?em se faç.ão pelo modo e forma J que atégora se fa.
z.iãô. f. I .

9 ' E"pOllque todds se possão despachar com mais
rliljge~cia efácilidad~, se repartiráõ entre os Conse.
lheiros, aos quaes 6 Presidente mandará enrregar os
papeis delles, para que os tragão vistos ao Conselho,
c· ração .relação eelles; e os negoci0s tocante~ á guer.
r1' J e as- Canas e papeis do Vice.Rei', Governador
é- Cápitães ~ que a ella tocarem J se commetterá6 aos
dous ConsHheiros de capa e espadá, a cada um aquele
la parte J que ao Pi esidcnte parecer, e todas as ma·
terias de Jusriç-a ao Cons<dheiro Letr-ado J e l~á oPre.
s,idenÊeJ€lJidado .de signalar a ea.da um os dias, em
que houver de t'raZer os papei:s vistos, coõieça~dQ
tJtmpre pelós mâis importantes ~ e q'l.Ié mais brevlda~
. e pedirem.. ' , ,
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'10 Tódas as cousas, .que no ditoi-Eonselho se:fi..
zerem, enrregará o Secretario ao Presidente J o-qual
ma~ enviará.

1 I Tanto que estiverem. tres presentes, sendQ um:
deJles o Presidente, se poderá despachar, e, o m'esmo
se fará, quando o Presidente não. poder ir ao CDnselR,~

por impedimento justo. .
12 Os requerimentos de mercês, que petas servi..

ços da lndia , e ma'is Conquistas se houverem de fazer;
nesta Cidade, e os que vierem consultados do Estad~

da India ~ iráõ ao Conselho ultramarino para vo.r.at
nelles , e me virem com seu pare€er:; e depois de..de~

pachadas as consultas J se remetteráõ t{G SecretariG das
merc&s para passar os .despachos, que emanarem da.i
resoluções, que .for serv ido tomar..

13 Encarrego muito ao ,dito Presidente I ,Conse
lheiros c Secrecario o seg~edo (I ) I que devem ter tm
todos os negocias J' que se tratarem. no dito Conselho I

de maneira J que nunca possa .vir á noticia das par..
tes o que se votou ~ nem quem foi p,or eIles. nem con
tra elles; e pelos grandes iuconvenientes e damno»
que da falta do segredo costuma resultar, serão obri_
gados a me avisar") logo em vindo á sua n0ticia t de
q~alqller segredo, que se romper das cousas t que no
dIto Conselho se tratareln , ou pelos Ministros delle»
ou por qua~squer outros I a cujas ma6s fOl'em ter alO
consultas e papeis, que se nelle fiz.erem; e (,)utmsi
Jhes encarrego muito o cuidado e d'ligencia -conti..
nua, Com que devem proceder no despacho dos ne.
gocios, para que se faça com toda a brevidade te bo"\
expediente; e o que devem uer em ord.eoar e, prover,
tlldo o que convier ao bem claquelles Estados, e a seu
accrcscentamento e bom g(!)Verno, e em par.ticular as
Cousas das Religiões, e a promulgação do Santo Evan..

(I) V. Cal>~. de 9 de Noverubro de 1629. c Dep:ett. -d~ 25 de Janei.
~o, ~, '9 de &tembro de l64 1 , 14 de FeVllreiro dei l642 J - c 18 de Ag<t tCll
~e 1"49" , .

Iii 2
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gdhô, como c usà' de matar obrigação minha I e que
- Eu'mais de.sejo e quero; e para que o' dito Conselho

me possa melhor servir, e não haja encontros entre
el:le- e os mais Conselhos e Tribün.aes sobre os nego.
CIOS. que a cada unJ rocarem: HeI por bem e declaro,
qlile 'de iodas as cousas declaradas conheça o dito Con.
selho. pela maneira neHe declarada. sem que outro
algum Conselho. ou Tribunal se possa intromerrcr
nella's> ainda que atégora costumassem correr neHe,
€ lhe perrenção por seus Regimentos e PrOVI óes; por.
qUt!l no que forem contra O' conteúdo neste 1 gimento
as hei por derogadas. e de nenhuma força e vigor,
como se aqui fossem expressas e declaradas. sem em.
bargo da Ordenação do Liv. 2. CJiI. 44, que diz, qllt

se náo mtenda ur derogada Ordensçáo, se ddla e da sliÍ
s/anciá deHa J.e 11ão fizer expressa lIle11çáo•
. "14 Hei.JpoFTbem, por fazer mercê ao dito Presi·
dente " e aos Conselheiros e Secretario elo ditG> Conse.
1b0, que gozem dos privilegias, <que tem pelas Dr.
denações o Regedor e Desembargadores da Casa da
Sopplicação I e os mais Tribunaes e Ministros decla.
rádos nas ditas' Ordenações j e a cada um dos ditos
Conselheiros se passará Carta de Offi.cio do meu Con·
sdho da India •.

15 Hei por bem I que o Presrdente tenha ordenado
de quatrocentos mil reis cada anno) e as propinas I

proes e precalços I que tem os Védores de minha ~a.
2enda; .e cada um dos Conselhj::iros trezentos mil reIS,

e o Secretario o mesmo ordenado,. sal-ario, proes e
precalços, que tinba no Conselho de minha Fazenda;
e'os Porteiros a trinta mil reis cada um, além das mo
l'adias ordinarias, que tiverem I como Porteiros daca~a;

e mando. que se lhes assente o pagamento dos dJcas
crdenados na Alf.1ndega de Lisboa, ou ~m uma das
c.asa,!! 9~s direitos della, em que couberem, e que dei
les faça o Presidente 'fOlha para por eIla se'paga~'

t6 E ~l\e se dê aos di'tos M'inisrros o papel e tinta.,
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cousas necessárias) que sé costumão dar na Chancellaol
ria aos Ministros dos outros Tribunaes; e tudo o con
teudo n~ste meu Regimento, hei por bem e mando,
que se cumpra e guarde inteiramente, corno nelle se
contém, sem duvida) nem embargo algum; e que
valha, posto que o effeito delle haja de durar mais de
um anno , sem embargo da Ordenação Liv. 2. CJil.40'
em contrario; e mando que se F>asse pela ChanceIla
ria, e que se imprima e dê urna copia impressa a cada
um dos Conselheiros e ao Secretario do dito Conselho~·

Pamalião Figueira o fez em Lisboa aos r4 dias do mez.~
de Julho de 1642. Pedro Vieira da Silva o fez escre
ver. REL

Liv. 7, da Snpplicaçâo fol. 40:
Lir, 4. das Leis d,t Torre do Tombo foI. 139'

---'-------
Ord. Liv. 3· Tit. 5· §. 9,

A!vorá, cm que se declarou) que 1taS malfrias d' Almo/a..
. uria l1ão houvesse privilegio algum. .

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará vir~m,. I64~
que Diogo Fernandes Penso e Simão Ferreira Lousa"J

no, Contratadores das Terças destes Reinos, me pre-
semárão o Registo de urna Lei. passada em tempo
d'EIRci Filippe III., de que o traslado he o seguinte:
(Es!1l Lei lJe a mesma) que vai i11Serla 110 Ah...ará de;). 7
de Jal1ciro d~ 1640') Pedjndo-me os ditos Diogo Fer_
nandes Penso e Simão Ferreira Lausana, que, por
qU~nto em todas as Cidades t Villas e Lugares destes
R~I~os .havia muitas pessoas privilegiadas de diver~os
pnvlleglOs, os quaes procura fio para effeito de não
pagarem coimas) Posturas das Camaras e Almotaceria ~
sendo muitos delles Criadores de gado, Lavradores e
Marchantes i e se Oi Alm~tacés;. e minhas. Justisas os
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rios e Sentenças de seus Conservadores, pelas quacs erao
absolutos da,s ditas coirpas e Posturas das Camaras.
sendo contra a dita Lei e Sentenças, dadas no caso soo
bre os ditos privilegiados no Juizo dos feitos de minha
Fazenda; pelo qual respeito as rendas dos Concelnosdc
meu Reino ião em muita diminuição, e não havia guem
nellas quizesse lançar, pertencendo a terça pane das
ditas condemnaçõcs e rendas dos ditos Concelhos ao
rendimento das Terças, que está applicaço para as
obras das Fortificaç~es do Reino; lhe fizesse mercê
mandar passar Provisão, para que nenhum prlVile.
giado, de qualquer condição que fosse. sei~ escuso de
pagar ai ditas coimas e Posturas das Camaras e Alma.
t,aceria ; e para que se não guardem nenhumas Seno
tenças, nem Precatorios de seus Conservadores, sem
embargo de quaesquer Provisões, Leis, Ordenações,
Regimentos e Sentenças, que haja em contrario, cda
que se passou cm 14 de Abril de 1612: E visto no
Conselho de minha Fazenda seu requerimento, infor.
mação, que sobre isso houve, Lei acima trasladada,
Sentenças, de que fazem menção, e condições de s~u

contrato: Hei por bem e mando, pelos ditos re~pel.

tos, se dê á execução o que se contém na dita LeI, e
se cl:lmpra e guarde inteiramente; não se excusando
nenhum privilegiado de pagar as coimas e Posturas das
Camaras e Almotaceria. em que forem condc!nna.
dos; nem seus Conservadores se intrometcão maIs em
tomar conhecimento de cousa alguma tocante ás ditas
coimas, Posturas das Camaras e Almoraceria j sem
embargo de quaesquer Provisões. Leis. Ord~naçóes,
S~nrenças e Regimentos, que haja em contrariO; por
que todas para estes casos hei por derogadas J eque sé
não use delJas, posto que aq ui não sejão exp,ressas

j

Jlem deClaradas; e da Ordenação do Li'V. 3. ~lt. 12'1

e das mais Ordenações, gue ha em contrariO, que
tooas he~ aqui por expres-sas; ~ da qu: ordena, que se
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tão entenda derogada Ordenação. Sem qlle da substan
cia della se faça expressa menção. Pelo que mando
arodos os Corregedores. Provedores. Juizes e ma is
Justiças. a que este for appresentado. que assi o
cumprão. e fLlção inteiramente cumprir e guardar.
como se nclle c mém: e para a todos ser notaria. se
registará nos Livros das Camaras das Cidades. Villas.
Lugares e Concelhos de meus Reinos; e se apregoará
nas Praças publicas: e ao traslado deste. assignado pelo
Escrivão de minha Fazenda da repartição das Terças.
se lhe dará tanta fé e credito. como a este proprio ;
que valerá. como Carta) e não passará pela Chancella
ria I sem embargo das Ordenações do Uv. 2. em~con

trario: e os Prov dores enviaráõ os traslados delle
pelos Lugares de suas Comarcas. Bartholomell de Sousa
ofez em Lisboa a 6 de Agosto de 1642. Gaspar de
Abreu o fez e~crever. ~EI.

--_---::-------
Ord. Liv. 1. Tit. 16. á Rubr.

Alvarâ. em'que se rtcommendou a o!Jsé'Y7J(11uia do que tl/av/J
disposto no Alvará de 15 de Março de 16 I 4 101m: as
(OIlSIlS toamtes (lOS teslamentos) leg/'ldos e obras pias dos
difulllos.

Eu EIRei faço saber aos qúe este t\lv;rá' virem '.
q~e havendo respeito ao qoe na petição atraz escripta
dizem o Provedor e Irmãos da Misericordia desta Ci_
dade de Lisboa) e vistas as causas. que allegfio: Hd
por bem e me praz. que o Alvará, que se IhéS passou
CID'IS de Março -ào anno de 1614 sobre as C0l.!SaS to~

cantes aos testamentos. legados e obras pias dos de.
funtos. de que na dita petição fazem menç1to. s"t
cUmpra e guarde J assi e da maneira J que nelle .se

/
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contém; sOem em cousa alguma delIe lhes ser posta
duvida t contradicção, ou embargo algum. E mando
a todos os Desembargadores, Corregedores, Provedo.
res , Juizes e Justiças, Officiaes e pe soas, a qlJe o
conhecimento disto pertencer, cumprão e guardem,
fação cumprir e guardar o dito Alvará de 15 de Março
de 16[4, e assi este, que tambem se cumprirá, ere
gistará nos lugares e li vros , aonde pertencer; e ándará
Junto a eJle ~ e valerá J como Cana, sem embargo da,
Ordenação do Li-u. 2. 'Til. 40. em contrario. Mêmoel
Gomes o fez em 22 de Outubro de 16,p. João PcreJra
-de Castei.Branco o fez escrever. REI.

Liv. 9' da Sllpplicação foi. 295.

Ord. Liv. I" Tit. 79. §. 29'

.Ah'ará ) InJ que se declarou, que. 11ão pudesse ser JrlÍt
qu~m 1Jáo soubesse ler e escrever.

~642 Eu EIRei 'faço saber aos que este Alvará vire~1
ql;ie eu a,ttendendo ao que na petição atraz escripta dI.
zem os Officiaes da Camara da Villa da Lourinbãa
ác~r~a de na~ e'leições, que se fizerem na dita Villa,
se não poder votar para J ui z em pessoa, que não souber
ler J nem escrever; e visto o que allegão e informa.
ção, que se houve pelo Corregedor da Comarca d~
Villa de Alenquer; hei por bem e me praz, que daquI
em dümte não possão servir de Juiies, senão pessoas!
que saibão ler e escrever J o que assi mando por Lel
geral, pelo contrario ser em grande prejuízo do se.
gredo da Justiça. E mando a todas as Justiças, Oili·
ciaes e pessoas) a que o coahecimento disto perrencen
que ciJmprâo c guardem este AI vará, como ne}le se
contém; o qual se publicará na ChancelIaria mar I e
1!e regis.tará aonde for neccssario J para se saber calDO
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assi O tenho ordenado por 'Lei geral. E este valerá»
como:Carra, sem embargo da Ordenação, que o con
trario dispqem. Manoel do Couto o fez em Lisboa .a
13 de Novembro de 1642. Jacintho Fagundes Bezerra
o fez escrever. R.EJ.

:Li\". 4. das Leis da Torre do Tombo foI. 96.

----.-----.----~---

Car/a de Doação á Rainha N. Senhora da Jurisdicféi6 ~

Rendas e Ofjicios de suas ~erras, e da GClStl de sua
fnunda I, e governo dclla..

DOM João) por graça de 0eos Rei de 'Portugal 164;1
oe dos Algarves) d'aquem e d'alem mar, em AfriGa
'Senhor de Guiné J e da Conguista, Nél'vegação, Com_
mercio da Erhiopia, Arabia) 'Pcrsia ).e da lndia) etc.
Faço saber aGS que esta >mirnha Carta virem, Ejue a
Rainha Dona Luiza , minna sobre todas -muiro amada
e prezada -mulher, me enviou ·appresenrar as copias
de uma Carta de Doação e confirmação, EJue pel.g
Senhor Rei D. João o III. foi outorgada á Senhora R.ü.
ilha Dona Catharina) sua mulhe... ) das Terras chamadas
da Rainha) com rodas suas Rendas, Direiws 'Reaes J

Officios, Padroados , Alcaidarias móre-s , J urisdicçães J

.ouvidor e Juizes de suas Terras) e mais faculdades,
passada no anno de :J 529, e de uma Pro visiio, passada
n? anno de 1550., da jurisdicção , govemo c admi
nistração dê Sua fazenda) 'Védor) Ou vidar e Officlaes
d~ Casa) e despacho della, e sua Chancellaria) a que
"I~hão as appelIações e aggravos dos -Contadores e
jUizes <!os Direitos Reacs , das quaes .0 teor he o se-
gUlnte.
, II Dom João, ·por graça de Deos Rei de Portugal
I) e dos Algarves, etc. A todQs q~tantos .estamj·nh2.

LL.-Exlr. erom. 1. Kkk



S) CarN virétn I faço sabet'i. que e·ntre as cousas. qu'c
u- farãO' capituladas e assenradas no~ contI'áto do ca.
u samemo d'EIRei I' meu Senh0r e Pai, que santa
)I Gloria; haja I e a. Hainha Dona I.:.eonor I sua mulher I

)I minha· Senhora e Mãi I lhe foi outorgado I que o
I) dito Senhor Rei) meu Pai) Senhor desras Terras

, I

» que tinha a S~nliora Rainha Dona Leonor I sua Ir.
S) mãa I' minha Tia, que sinra ·Gt.oria haja) se vagas.
,. sem) logo em vag.ando) com rodo ~guillo, que ella
)I das' ditas. Terras então possuia) como cumprida•
.. mente era conteúdo no dito contrato de cas-amento,
u. que. por fnllecimeoto da- rlita· Senhora Rainha, mi.
') Ilha -Tia " vierão á dita Senhora. Rainha Dona Leo.·
". nor) minha Mãi , a Cidade de.Silves. Alvor, Villa·
,. de Faro;, no Reino do A-lgarve, e as Villas de Obi.
" ,dos " Alemqucr) Cimra). AIElea. Gall~ga I Aldên.
" Gavinha. com todos seus Termos I Terras, Di.
,~ reitoS'. Rendas'). Foros, Tributos e pertenças"e
,,.. com todas suas ]urisdícções crimes e civeis, merae
" mixto imperio j e com. os Padroados dás ~grejas e
» dadas d€ Tab'eItiães, e de wdos os outros Omeias,
H que erão da dada e provimento da dita Senhora Rai.
i,. nha Dona Leonor) minha lia. E por quanto ora'
" Com O'l'Í'nha aucwridade e consenrimenco 11 dil~ Se.'
H nhora Rainha OORa Leonor', minha Mãi, se cancer;,
u tou com a· Rainha, min-ha sobre todas muito amada·
n e prezada mulher, su·a Irmãa', para lhe deixar, e
" virem -a ella, a di.ta Cidade de Silves, Villas e·Ter.·
" ras) R~ndas, Direitbs' e' Jurisdic:~ões, dndas de
n Officios, Padroados das Igrejas'e rendas. eas'our~as

" cous-as, que ella ·tinha. e d~ Direito por bem d~ dIto
" seu c0t?trato lhe p.ertenc-ião, e· como todós tlnhal'
>I' havia, e possuia a dita Senhora, Rainha Dona Leo.
H nor, minhaTia, por certa satisfação e'pagu,q.ne
H por isso lhe faz nos quarro contos de ll1aravedls,
;~ que eIla tinha em CástelléJ do Imperador, seu Ir.
,). mão, segumlg ol;1.m.priliamente he conteúdo e decla~
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I rado no contrato da troca, escambio e permudação s

1 que entre ellas foi feiro com meu consentimento e do» .
II dito Imperador, seu Irmão, pelo gue.a eUe nisso ta-
» cava fazer, de cujas Pro isões os traslaoos são póstos
" dr verbo a verbo no dito concerto e contrato) a Rai
unha I minha sobre todas muito amada e prezada
" mulher s me pedia por ,mercê I que lhe mandasse dar
JI minha Carta de Doação e l11ercê da dita Cidade,
" Villas, Terras c rendas) e de toda as outras cou
II sas I gue á dita 'Rainha, sua ln 5a, p rteAcem e
II 'havia de haNer. E visto pot mim setl regu riOlento.,
"pelo muir·o grande amor " que lhe tenho, e desejo
Il de em todas suas cousas lhe aprazer. vista o dito
II contrato e concerto. feito entre e!la.e a dita Rainha
II Dona Leonor, sua I rmãa, minha senhora e Mãi, te
" nho por bem. e lhe faço pura e irrevogav I Doação
" e graça, para cm lOdos os dias de sua vida I da dita
II Cidade de Silves, AI ar, Villas de Fa.ro I Objdos~

" Alemquer I .Cintra, Aldêa-Gallcga, Aldêa-Gavinba,
II com ,todos seus ]:ertnos e Terras I rendas. direitos
II e fóros I tribu tos e pertenças I e com as AJca idarias
II móres dos Çastellos dellas J rendas e diteitos J que a
II lla 'pertencem I e com rodas. suas J1JI isd icções c j",
" veis. e crimes I -mero e .mixto Imperio) resalvando
II para mim a Correição e Alçada J e com os Padroa
fI dos daslgrejas c .dadas de Tabelliães. e de rodos os
II outros·Oflicios por suas Canas. que na dita Cidade e
,,, das ditas Villas dava I e de que provia a Senhora Rai
II nha Dona Leonor I min.ha 'fia. E guetO e me praz,
II que os juizes e Tabelliães da dita Cidade, Villas.
II Lugares e Terras, se chamem por ella,. assi corno
" se chamavão peja dita 'SenhoT'c\ Rainha 'Dona Leo...
II nor, minha Tia I .e com todas as outra·s cousas. de
ii qualquer genero e qualidade que sejão. que ella
II nell-as tinha I havia e possuia I e meJhor, se ella
lJ com direito o melhor puder ter e haver. e dello
lJ u~ar I e como de direito pertence á dita Rainha

l<kk ;l.
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)) Dôna Leonor, minha senhoTa'e Mãi , por bem do'
" dito seu contrato de casamenro.

" Porém mando aos meus Corregedores._ Coma.·
" dores. Alrno.xarif~s. R<!cebedores, Juizes,.]ustiças"
" Officiaes e pessoas da dita Cidade, Villas e Terras,.
)J e aos Fidalgos. Cavalleiros, Homens bons e Povo
" dellas.• e a q.uaesquer outros Officiaes. a quefil1 esta
" m,inha· Car·ta for mostenda e o conhecimento della
" pertencer, que dem :í. dita Rainha ,. minha mulher,.
., e a s~u certo- recado. a posse da dita Cidade de Silo
)) ves, Alv{)r, Villas de Faro, Obidos ,e Alemquer I

" Cintra e Aldêa-Gallega. Aldên. Gavinha. cem todos
" seus·T€rmos e Terras·, rendas. direitos,. fóros, cri.
" butos, pertenças. Alcaidarias móres e rendas dei.
" las, e com todas suas JurLdicçães civeis e crimes,.
" mero e mixto imperio. resalvando pa-ra- mim só.
" mente a Corroiçãe e Alçada, e com osPadroados
" das' Igrejas e dadas de Tabelli5es, e ue todos·os ou
" tros Officies, q,u~_ dava e provia a Óila Scnll0ra Rai.·
,. nha ,Dona Leonor, minha Tia. e de todas 39 outras·
" cousas t que ena nellas tinha e havia. recadnva e
" possuia. e lhe deix-em todo havei', recada\' e poso
" suir. e delle usar por si , e por seus Ofticiaes e pes·
" soas, .que para· e!lo ordenar e fizer. como em cousa,
" Sl:la propria; porque eu lhe faço assi em tudo Doação
" e graça. em sua vida t como düo he, sem duvida,.
" nem embargo algum. que a· ello lhe seja pos:o•
:u porque assi he minha mercê. E mande aos.d.ltos
" meus Contador.es, que esta Cartel registem no Livro
,t dos pwprios das Comarcas; pa I"a sem pl'e so saber a·
" fórma desta Doação. Ao qual mande assi. mesmo aos
" Juizes da. dita Cidade e Villas t que fação trasla
" dar nos Livros das Vereações. Dada na Cidade de
" Lisboa. Bartholomeu Fernandes a fez a 4 do meZ
,t de Janeiro) anno de Nosso Senhor J.I!SU CHRISTO de.
li) J 52-9~ ~) .
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" Eu' E1Rei f.1ÇO saber aos Juizes> Vereadcres e
II Povo da Villa de AkmCjucr, que por alguns respei
li [Os, que movêrân a Hainh3 I minha sobre teda: muito
II amada e prezada mulher) e pelo as i sentir; para
II mais seu descanço) elIa houve por bem e me pedia)
f) que eu provesse e ma ndasse prover de Justj ça as.
" Cidades e Villas) que elJa ha em meus Reinos) e.
J) mi provesse nella os ameias de Justiça) quando
'I vagarem) como tudo me parecesse) e he necessario 
n para bem serem regidas e governada.s em Justiça) e
)) ficando a ella as Alcaidarias móres e Padroado:; das.
'I' Igrejas € direitos I rendas) que ~Ila ha) e lhe per':'
J) tencem nas ditas suas Cidades e- Vi Ilas) e de que ella
II está em posse) e a jurisdicção dos ditos' direitos )_
lI' rendas e dadas dos Offieios da arrecadação da dita
li fazenda) que 01'" tem nas ditas Cidades e Villas )o.

II OlJ ao diante lhe parecer que são necessarios) com
t, appellações e aggmvos d'antc· os ditos 8fficiaes de.
li sua fazenda para ella) e o Vedar de sua faZ:enda ) e
II Ouvidor dos feitos della , sem ácerca deIlo (')s Jui-
II les. Corregedores e pessoas de meus Reinos) que
'I eu pusesse) conhecerem das causas'. que tocarem á·
II dita sua fazenda e arrecadação della> nela' minhas
»Relações e Justiças 'poderem conhecer das ditas
II appelIações) que d'anre os' ditos OfAcia<:'s vierem;..
Jl porque dellas conhecerá o-dito seu Vedol- da f.1zenda J

II e Ouvidor dos feitos delJa) ou outros Desembttrga-
II dores) que ella ordenar) como ora conhecem; e assi.
" se cumprão nas ditas Cidades e ViI1as seus mancla-
II dos, e os dos ditos seus Officiaes da ,fazenda·) como
II ora se cumprem) e passará-é ·na fórma) que ora
II passão. E por folgar de em rudo comprazer á dita'
II Senhora) me praz) e hei por bem de mandar prover'
II de]ustiça as ditas Cidades c Villas) e dar'os Officiosl
)1 dellas) em qu~nto assi a dita Senhora hOllver por'
"bem. E quanto ás juri~dicções das cousas de sua
II fa7.endól e dada dos Of.ficios da arrecadação ddla J4
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" que ora ha, e ao diante lhe parecer que são neces.
" sarios', ena proverá, como h uver por bem; tsells
)J mandados, e do Vedôr de sua fazenda. e Ouvidor
» dos feiros deita, e de todos -os.outros Officiaes de
)J sua fazenda, passaráõ na fórma , que atégora passá.
JI rão I e se cumpriráõ em todo, coroo atégora cum.
" prírão. E as ílppellações, que sahirem d'anre'os Offi.
" ciaes de slla f;\zen:la sobre COllsaS ciclla. e arreca•
." dação de seus direitos e r ndas, viráõ ao dito seu
" V dor da fazenda e Ou idor dos feitos della, e se
" despacharáG com os Desembargadores. que ella
,. nrdenar > como se ora faz. sem Corregedor) ou
." Justiças minhas) nem minha", Relações conhec~rem

" de cousa alguma, que toque á Stl!J, fazenda, e arre.
" cadação de seus direitos e rendas) nem das appella.
" ções J nem aggravcs, que sahirem dos ditos Officiacs
~) ,de sua fazenda; porque de tudo hão de cOl~hecer só
'~, seu Védor da fazend'a, e Ouvidor dos feiras della I

-l' com .os Desembargadores) q u.e ella ordenar, como
" ac'ma dito, h.e. E como eu ora mando) que o Cor.
'" rcgec.iQr cm essa Comarca vá a essa Villa, c entre
:" nella a f~zer Correiçfio) como) e pela maneira, qve
,. fc1.z nos O.llt.-r:os.meus Lugares da dita Comarca J 1'0·10

" notifico ass.i. e mando. que I,he obedeçais) e em
rudo cumprais geus mandados.,H

" E este regisfareis no Livro da Camara dessa
.H Villa com outra Carta ~ que sobre () dito casO vos
" escreve a dita Senhora) para a todos ser notorio, e
ti se cumprirem em todo. Pantalião Rebdlo a fez. Em
~) Lisboa 'a 6 do mez de Maio de JS 50.

Pedindo-me a dita 'Rainha, minha sobre todas
muito amada e prezaga mulher, que por quall~O na
Carta patente de Doação das ditas Terras da Rawha J

.que para sua Camara) Casa e B tado, por mim lhe
fora outorgada) se cooei nha que haveria TIS dicas Ter..
,ras em sua vida) com todas as renàa>s I dil'eiros Renes,
yib\ltos. juris licções, t)..1c~idarias r:nÓl"es) üffiCÍOS d~



E x T R A V k G 11 N TIS, 447

Justiça e sua fazenda, com os mais Privilegias,. assi e
da maneira ,. que a Senóhra Rainha Dona Catl1arina
ultimamente as possuira e estivera em posse e C0Stllme

de lIsar: o que tudo melhor constaVa das ditas Cartas
e Provisão acima relatãdas : uma das Terras) rendas,
Offieios e jl1tisdicções ; outra ,·em qwe se declara a ju
r1sdieção, uso t: costtime) e modo do procedimento.
e despacho da Casa de sua fazenda, e Offkiaes por ella~

creados, que nella anda vão) e de sua Chancellaria • e
Conradores, Juizes e Almoxarifes da dita sua faz nda;
as quaes Cousas se não .achavâo assi r€Topiladas em
outra Carta de Doação, por serem ri'llJitos e diversog
pontos particulares, e em diversos tempos j houvesse'
por bem de lhe conceder e confirmar as ditas Carta e
Provisão. supprindo na primeira- entre as Tcrrás, nt'lla
declaradas) as ViIJas de Caldas e Salir do Potto, que
por outras Provisêi s constava serém das S nhoras Ra·
n~a Dona· Leonor e Dona Cathatina , .e para em sua..!
V1da as possuirem, except0 o que nellas ao Hospital
das Caldas estava concedido, para andarem todas ilesta··
Carta, e- Msi a Fmvisão d0 que toca ~1 ]uri-sdicção e·
poder. que por dia se declara. que lhe compete em'
Sua .f.1zenda. E visto por mim o que assi me enviot.t~

pedIr I e as ditas úarras e Pr0visãó I ê peio muito'
amor. qtJe lhe'tenho, e por muito desejar d ein tudo
oque me requerer (! pedir. lhe comprazer. como he .
ra~ão ) e por lhe fazer graça e mercê ~ ·de l)'linha certa"
IClcncia, e poder Real e absoluto: Hei por bem) e
me praz de lhe conceder e confirmar em sua vida' ;l.S

dit~s Terras, Cartas, Doações. JuriEdicções e Pri vi
leglos, com tuda o mais neJl~s conr údo I assi e da
Ina~eira. que as ditas Rainhas, e ulrimamenre'a dita
Rainha Dona Calhadna as tiverão. e melhor. se'me-'
lhor por ellas lhe competir. Com declaração, que t '

onde-na sobredita Carta reservo para mim Corn"1ção e·
Alçada. quantO' á Correição e entende, que a farão"
os Correg.edores com sua·auctoridade, assi c na fÓlina
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e casos. que nesta Patente J e. em outra âo Rrgtmen[IJ
e Jurisdicção de seu Ouvidor e Officiaes J passada no
dia da feitura desta) he declarado. Pelo que mando ao
Regedor da Casa da Supplicação. e Governador da
Casa do Porto I e minhas Relações e Tribunaes J eaos
meUll Juizes e Justiças) que a fação guardar e registar
nos LivIOS da~ Relações, Camaras e Correições. E
outr~si mando [lQS ditos Cor.r~gedores) Contadores,
]llizes e Justiças, Verefldores, e da Governança das

. ditas ·Cidades e Villa.s> que dem á, dita Rflinha I ea

..seu certo recado e pesso~., que lhe aprou ver mandar I

com sua Provisão de Pro€uraçao, a posse cl"llas com
Jodos seus Termos) Terras I .Rendas e Bireiros, Póras,
'r.ributos. A1caidarias rnóres com suas rendas, e tadas

,suas Jurisdicçães civeis c ,crimes J mero e rnixco imo
:.periÇ) na fórma sobredita. e que na dita Carta e Re.
~gjmeQto das Terras e Jurisclicção mais largamente
·he declarado .•. e na.s mais, que por mim concedidas
.e confirmadas a dita Senhora Rainha Dona Catharina

.,em sua vida teve, e de que usou li: esteve em posse.
E por firmeza de tudo o que dito hc, mandei dar esta
minha Carta pateote por mim assignada I e passada
·por minha Chancellaria. Dada na Cidade de Lisboa
.aos. Ia do mez de Janeiro. Joao Pereira de Sotro.
MaIOr a fez. Anno do Nascimento de Nosso Senhor
]ES-p CHRISTO de 1643, Pera 'Vieirfl c;ia Silv~ il6l
~~cr,el{er. ~lríf.J.[.~.
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----.;.....---

Doação das terras, Jurisdic~õe! t Direitl}! da Rainha
Nossa SmhlJra, t Regimento de seu Ouvidor.

DOM João. por graça de Deos Rei de Portugal 1643
e dos Algarves, d'aquem e d'alem mar, em Africa
Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, com
mercio da Ethiopia , Arabia ) Per-sia , e da India, etc.
A quantos esta minha Carta virem, faço saber, que
por parte da Rainha Dona Luiza, minha sobre todas
muito amada e presada mulher, me foi a.ppresentâda
uma Carta patente de Doação, por mim assignada, e
passada por minha Chancellaria , que por mim lhe foi
outorgada ~ o teor _da 'qual he o seguinte.

" Dom João) por graça de Deos Rd de Por
" tugal-e dos A)garves) d'aquem e d'.alem mar, em
» Africa Senhor de Guiné) e da Conquista, navega
I! ção, e commerciQ da Ethiopia , Arabia, P-ersia) e
11 da India ; etc. Faço saber aos que esta minha Carta
n patente virem, que nas Cortes, que mandei con.
I' vacar, e se celebrárão nesta Cidade de Lisboa ••
.., em IS de Janeiro do anno passado, com os t-res
II Estados destes Reinos) depois de minha geral e
II legitima restituição a elles, pa'fa assentar -o que
II cumpre á sua conset:vação e bom governo, pelo
II Procurador de minha Corôa, e Procuradores de
II Cortes da ViHa de Alemquer e outros) se me pro
II poz que a dita Villa fôra sempre cabeça de C-omar.
n c~ '. com Juiz de Fóra, até se doar por ElRei Dom
II Fihppe ~ 1V. de CasteIla) tendo oecupado o Reino.
" a Dom Diogo da Silva, e Dom Jayme da Silva
li seu neto I com Titulo de Marquez, não sendo na.
u turaes destes Reinos, e que estando de presente

LI. Ex/r. Tom. I. - LIl
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Jt restituida a Corôa, se devia repôr em sua preroga.
" tiva; e que a dita Villa de Alemquer fôra uma das

"" principaes terras do dote e Camaras das Senhoras
h Rainhas destes Reinos até a Senhora Rainha Dona
" Catharina, mulher do Senhor Rei Dom João o lU,
" com as Villas de Cintra, Obidos, Aldêa-Gallega
" da Merc€a.na:) Silves e Faro no Algarve, e as que
" mais constaria das doações; e que com avio
,; tenta oecupação do Reino) depois do fallecimento
" da dita Senhora Rainha Dona Catharina) se extin.
~) guio a dita doação,. e se incor.porára na Corôa,
" sendo que as ditas Terras erão regidas por ordem
H das ditas: Senhoras Rainhas, como Donatarias da
" Corôa , com preccdencias e prerogativas especiaes
.u de suas doações) nas quaes alem das rendas e di.
H feiras Rt:aes pa-ra sopporramento de sua casa e Esta.
" Q:0."tinhão ajurisdicção com Ouvidor, que punhao',
)) que era Desembargador na Casa da Supplicaçao, o
" despachava por si os casos civeis) e com Adjuntos.
" os crimes, com ju6sdicção e superioridade no~

H Corregedores das Comarcas a respeito das ditas ter..
" ~as, e faz.ião nellas Correição, com faculdade e
,; nome;, das Senhoras \Rainbas) e o seu Ouvidor fa
u zia. Correiçã'O, achando-se nellas) na fórma do
" Regimento cias Ordenações do Senhor Rei Do~
" ManoeL, do Uv. 2. 'nl. 10.) e no Titulo das Ral.,
unhas e Infantes até o §. 5. ;. os quaes na nova reco·
" pilação se tirárâo no anno de (603) por reI.: cessado ().
" dito. estado, ·dote e jurisdicção) com a intrusão
" dos Reis e outros dores da Ra,inha de Castella. E
" que ha ~end0-se agora restituido o Reino a Rei n~·
,i rural e legitimo) impórtava ao decóro e aUC[on·
" dade desta Corôa a reslituição das Terras e Es[a~a
,» das Rainhas para esplendor de sua Casa e d.ignl.
" dade I renovando-se o dito R€gimcI'lto do Ouvld?r»
u como se conserva ainda hoje o Escrivão das dJ~a~
,) Terras. E havendo eu respeito a tudo o sobredito
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" e'desejando imitar aos Senhores Reis meus proge-
" nitores, e cm particular no modo do governo deste
" Reino e sua Casa Real J com que floreceo, e se
li' prosperou; e havendo tambem respeito ás grandes
" virtudes e merecimentos da Rainha DOIu Luiza J

II minha sobre todas muito amada e prezada mulher J

II e pela muito particular estimação, que faça de sua
II pessoa: Hei por bem J e me praz, que em sua vida_
" haja e tenha todas as Terras. chamadas da Rainha,
" para sua Camara. Casa e Estado. que farão ulti.
11 mamenre da Senhora Rainha Dona Catharina, mu
II lher do Senhor Rei Dom João o III., com todas suas
II rendas, Direitos Reaes J tributos I Offieios • Padroa
II dos e toda a j urisdicção I assi e da maneira que
II ella as teve e possuia por suas Cartas e Doações. e
II com toda a jurisdicção do dito Regimento e Ordena.
II ção do Senhor Rei Dom Manoel, pondo Ouvidor
li da Casa da Supplicação J e Juizes de Fóra. Letrados
II approvados, deque haverá de mim Alvará de'alçada
II nas Terras J em que os ha J e lhes passará suas Car
Il tas) tudo na fórma do dito Regimenro e Provi
II sõcs) de que usava; de que tudo quero e mando
II que se lhe dê posse' real e actual pelos Ministros J a
II que tocar) sem duv-ida J conrradicção J nem em
II bargo algum. E por firmeza do que dito he J

II mandei dar esta minha Carta patente, por mim
li assignada) e passada por minha Chancellaria. Dada
II na Cidade- de Lisboa aos Ia dias do mez de Feve
II vereiro) Vicente de Sorro.Maior a fez) anno do
II nascimento de nosso Senhor JESU CHR ISTO de 164'2.'
li E eu Francisco de Lucena a fiz escrever. ELREf.

Pedind{\}-me a dita Rainha) minha sobre todas
muito amada e prezada mulher) que por quanro por
e~tcl Cana lhe erão outorgadas e concedidas em sua
Vida paTa sua Camara e Esta-d'o) as Terras ch'~madas
da ,Rainha, assi e da maneira que farão da Senhora
RaInha Dom. Catharina por su~s Doações) e conforme

LU 2
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..a ellas, que são no Reino do Algarve Silves, 'Faro'
e AI vor, e na Estremadura Alemquer, Cintra. Aldêa~
Gallega, com Aldêa-Gavinha, Obidos, Caldas, e
Salir do Porto, como em outra Carta de Doação he
declarado. E para a posse e reconhecimento das
ditas Terras, e jurisdicção, que nella se lhe concedia,
convinha que com poder da dita Patente se incorpo.
rassem 'em esta Carta os ditos dous Titulas da Orde.
nação antiga d'EIRei Dom Manoe! J como as Rainhas.
e Infantes usarão da jurisdicção, que por EIRei lhes
he d~da, do Li·r;. ~. cril. 26., e do Ouvidor das Terras
da Rainha, Liv. I. Til. 10., que se tirárão na novi!.
recopilação das Ordenações, por estar extincta a
doação e jurisdicção das Terras das Rainhas com
a oc::cupação e detenção do Reino pelos Reis de
Castella. álem dos mais p.oderes e jurisdicções, que
lhe farão pelas outras Cartas e Doações concedidas,
de que a dita Senhora Rainha Dona Catharina usou,
f: esteve em posse, e eJ!! particular ácerca do tocante
ao Védo,r, Juiz e Ouvidoc, e mais Desembargadores,
e- Officiaes dos feitos de sua fazenda. e Estado,. com
as mais prerogativas, rendas, Alcaidarias móres, Pa.
d-rQados, e prceminencias. nellas, declaradas. E iSlo.
por mim seu dizer e pedir., e as.ditas.Cartas e Doa·
ções;. e porque meu desejo. e vontade he de enl ~ .
as cousas, qU€ lhe aprouver- de nos- requerer e pedir I

lhe compra'l.eF-, como he razão, paFticularmen e na
boa. ordem e regimento de sua Casa e seu- Esta ~!
imitando.. os SenhoJ:es Reis meus progenitores, que
tambem· o ordenárão, por ficarem_ mais. livres
a occupação. principal do govemo e administra"
da Jusriça e Reino, e por estas razões, e por
fazer graça e m.ercê: Hei por hern, e mando q
dito Regimento, e Titulas de sua Judsdicção.
Ouvidor de suas Terras andem nesta Carta ine
dos, de que usará com a mais jurisdicção das o
Doações e Provisões pela maneira J nellas. c neiti
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diante declaradas; e os ditos Titulas são os seguintes:
Li",. 2. cril. 26.

Item. os Juizes. Véreadores. e outros Officiaes.
,que segundo Ordenança de meus Reinos. pOf eleição
se dev.em fazer. serã() degidos pelos homens bons' de

·seus Lugares t corno em minha Ordenação .he con'~

-teúda;, e sefão confirmados por, seu Ouvidor. e se
chamarãõ. e servirãõ em seu nom~.

Item, todas as appellações e aggra os, que das
di~as Terras sanirem , assi nos feitos civeis, como nos
crimes, irão perante seu Ouvidor, que cantinuada
mente ha de andar em nossa Corte-, e Casa da Suppli
cação; o qual desembargará as ditas appellações e
aggravos, segundo em seu Rr'Tirnento ao diante he
conteúdo.

Item, se costumou sempre o Corregedor da Co_
marca-, em que as ditas T,erras. são. entrar em dIas.,
c fazer nellas. Correição em nome· das ditas Rainhas,.
e Com sua auctoridade, assi como· em toda a outra
~omarca, em que h~ Corregedor; e·depois que das
dItas Terras sahir J póde conhecet com sua auctorÍdadCl
!los aggravos, que a elle. das ditas Terras forem. e
dos desembargas. 'tue em os ditos aggravos der.
poderáo as partes (q~e se aggravadas sentirem) aggra_
Yar •. e segu.ir seus. aggravos· perante o dito Ouvidor.
CQ dito Corregedor· não conhecerá de appelIação al
guma t porqu'e todas- hão de ir ao Ouvidor J nem
~~ará- conhecimenro dos aggra·vos das sentenças deR;.
DltIvas,. paFa determinar sobre os merecimentos da
causa). se foi bem·. OLL mal julgado -; mas sómenre co
nhecerá, se a parte foi aggravada em lhe não recebN
!~m a appellação , segundo se c.ontém no 'Titulo dos
~l~OS ~orregedore& das Comarcas J q~e ~e na nova
4\teopI1aç~oo §. 27-
. E quando o dito Ouvidor estiver cm cada uma·das

d~tas Terras.) ou por ellas passar) fará- em ellas Correi
çao geralmente •. segundo em seu regimtnto he con_
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teódó; -porém não '~e deterá em cpda um do! diíOs
Lugares mais que quinze-dias.

E si algum Orfãa, ou Viuva, ôu pessoa misera.
ve} ,. ou> q~& renha. Pri yjlegio de poder escolher Juizes,
for momdor !las Terras da 'Ráinha, nã'o poderá escOo
lher;. quando for Reo, otltros Juizes, senão os Juizes
Ordif\arios da Terra, oÇ1de for-morador J ou o·Ouvidor
da dita Rai n!la.

'FiJulo do Ouvidor das 'terras da Rainha.

-Q'Ol!l~iGior. que, for das Terras da Rainha, deve
andar continuada mente em minha Corre, e d'esemb~r.

gar na Rela.ção os feirQ.5 crimes, que a eIla vierem por
appellação. assi como cada um dos nossos Ouvidores;
e desembargará os feitos civeis per si; e das sentenças
definitivas, que oeIles der, podeJláõ aggravar as par.
tes, que se ddle sentirem aggra vadas J daqlle~las quan.
tias. de que be ordenado. que se possa aggravar das
sentenças do Corregedor da Corte: e das interlocurorias
e mandados J qu.e mandar e puser nos feitos civeis,
se .terá ,a fôrma no aggravo dellas , 't!}ue dizemos neste
LiVliO ..no Ti tulo : Dos Dtsembargad(}y:es do .dggravo"

lteln, Dará continuadarnemre suas audiencias á sahlda
da Relação J dous dias na semana J que serão segun-
das e sextas feiras. . ,

.Conhecerá de todos os aggravos J assi cíveis J como
crimes. que sahirem d'ante os Juizes das Terras da
Ra~nAa? eu d'ante o Corregedor da Comarca, que por
sua auctoridade faz COflieição em eIla. Porém J se oS
taes aggravos pertencerem a feitos crimes J desembar
ga-lo~-há em Relação com os Desembargadores, ~ue

o Reged.or para isso ordeHar. E os aggravos dos ~elto.l
civeis desembargará per si J como díto he J nos feito'"
que, vierern a elle por appeIlação.

E quando se acelirar <que eIle passe, ou atraves~
por cada uma das ditas 1'erras, poderá fazer Cortei-
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tãO, e oonhecer 'dos ftritos cíveis' por ~lIção nova;. ou
por aggravo dos düos ]llizes , ou do dito Corregedor
da Comarca; e pOdetá ~ .fazer todas as outras cousas J

que pertencerem fazer ao Oorregedor de nossa Corte J

com tanto que o dito Ouvidor não l::steja em cada um
Lugar mais que quinze diáS; e qúerendo ahiestall
mais t não use mais do dito Officio por nenhuma guiza.
Evivendo o dito Ouvidor em cada uma das Tel'ras déJ,
Rainha J poderá no tempo do espaço conhecer de todas
IS cousas J Que elle per si puder fàzer e desembargar
sem RelaçãcL

Item J não passará nenhum desembargo por Alva.
Já t sómente por Catta s€:lIada com nosSo Sello J ou da
Rainha; e fazendo. o de oUtra glliza, rrandartlos ás
Justiças da Terra, que os não éumprão, nem fação
obra por nenhuns seus Alvarás J salvo mandados para.
prender os ~e o devem ..;'er. . .' .

Irem, nao conhecera em ner1h.um caso p'or- aução
nova I salvo nos oonteúdos neste 'f.itulo. .

. Item, o dito Ouvidor fiará Cartas-de srguran<jl3 em
todo tempo e lugar, 'l~le por este Regimento pódê
usar de sua jurisdicção.
. Item J' IHiá t6metl'á O· ltit& ()uvido 'cohnêtimento
de nenhuma causa., que pert€nç:t á Direitos Reàes J

Como pOftagem, jugadas, ou qualquer outra., que'
pertença a Nós, du á Ralnha; porque tal conh~cimento
lhe não pertence, senão aos' Vedares da Faz~nda , ou
da Rainha, e Ouvidor de ua fazenda, ou ao Juiz de
nossos fi:itos., segundo a qualidade da causa J sobre que
'f~r a contenda t CQCTlO em os Regimentos d& seus Offi
!IOS, de que á cada uCl'l pertence, he ordcnado na
locanre á Fazenda das Rainhas, como nas Pro isõe!i
do Vedor, e ml1is Desembargadores e Officiaes da
Casa dê sua Fazé"ódâ, é seus- <Soritadóres e A'lmoxari.
fes t por suas Provisões he dcclarado.

E qlJando acontecer", que -a Rainha esteja em cada
UIb Lugar de SLtas .Terras· sem Nós. e o seu Ouvidot
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esti ver cam';el1a I poderá tomar conhecimento por au~

ção nova e por aggravo I de quaesquer contendas dos
ditos Lugares I em que assi estiver I entre quaesquer
pessoas I e spbre quaesque. contendas I corno dito he·
e das 'outras causas I que a eIle vierem) que eIle per si
só 'sem Relação -póde determinar I conhecerá de todas
as terras da Rainha. E sendo Nós ahi, não tomará
conliecimento por aução. nova J nem por aggravo, de
nenhum feito j porque onde Nós estamos I o conheci.
mento dos taes feitos pertence ao C.orregedor de nossa
Corte I que principalmente representa nossa Pessoa.
E quanqo eJle he suspeito I o Chanceller mór dará ahi
outro Juiz sl:m suspeita J que ouça as partes I e faça
dire'itQ, e justiça em nosso nome. que, onde o dito
Corregedor está, não póde outra nenhuma justiça fazer
correição J I)em conhecer dos feitos, que <\0" dito Cor.
regedor pertencem. Porém II por. isto, que assi geral.
m.ente ~ orden~mos, não he IJossa tenção' derogar em
alguma parte os :Privilegias outorgados ás Rainh:as pe.
los Reis nossos aptecessores e por Nós confirmados j

antes mandamos que em todo lhe sejão guardados, como
em .elles for conteúdo. . I

. E assj. havemos por bem) qUt as Rainhas ePrín.
cipe possão escusar sómente nas suas Terras quem lhes
aprouver t dos encargos e servidões dos Concelhos dei.
I;lS J e não outras algumas. E isto por via de mandato,
e não de Pri vilegio) como em minha Ordenação do.
Liv. 2. '1.il. 45. §. 37. he declarado.. _

O qual R6gimento e, Ordenação, assi como v:o
declaradas, hei por bem e mando I que se cumprao
e guardem I e tenhão força e vigor) como se na Dr.
denação nova estivera incorporado t para o que se po.
ç1erá imprimir e juntar a ella J para se saber e g~ar~ar
Q .que nell~ se contém, co~ !l. mais jurisdJcçao,
privilegias e prerpgativas t ..O,.uép~r putras minhas Caro
t-aSr e Qoações. e dos ditos Senhores Reis meus prede•
cessores são outorgados ás Rainhas, que em n~nhuma



E " T lt A. V A. G A. N T E S. 457

parte he minha tenção derognr por esta Carta, como
no fim da dita Ordenaçãõ he deClaí·àdo. E-em parti
cular no que pertence ao Regimento, Jurisdicção e
administração---de suas rendas, direitos e fazenda.
Ouvidor e mais Desembargadores da Casa de sua.
Fazenda J e rorma de seu de'spacho das appelIações e
aggravos, que a elles vem de seus Contadores, Almo_
xarifes J Juizes dos Direitos Reaes, e mais Officiaes
de sua fazenda e Chancellaria, na fórma • que por suas
Provisões e Doações, de que as ditas Rainhas, e ulti
mamente a Senhora Rainha Dona Catharina esteve em
posse, lhe compete. O que tudo de minha certa scien.
tia, poder I{eal absoluto, quero e mando, confirmo
che minha mercê. que se cumpra e guarde inteira.
mente sem duvida, nem embargo algum. E mando
ao Regedor da Casa da Supplicação, e Governador da
Casa do Porto, e minhas Relações e Tribunaes, Cor.
regedores e Justiças de meus Reinos e Sennorios. que
o fação guarda r, e registar nos Li vros das Rdações •
Camaras e Correições das ditas Terras. E hei por bem.
que a dita Rainha por sua Provisão e Procuração.
pelo Julgador ou pessoa, que lhe aprouver, ma,nde
tomar posse das ditas suas Terras, Jurisdicções, Offi
cios e Rendas J e mais cousas J que por esta e maii
Doações lhe competem. E que se lhe dem , entre..
guem, e obedeção tão cumpridamente, como nesta
he declarado. E por firmeza de tudo mandei passar
esta minha Carta patente. por mim assignada, e pu..'
sa~a por minha Cliancellaria. Dada na Cidade de
LIsboa aos 10 dias do mez de Jgneiro. Vicente Sotto
Maior a fez, anno do-Nascimento de N. Senhor JESt1

CHRIsTode 164-3. Pedro Vieira da Silva a fez escre-.
ver. ELREI.

lL. Ex/r. rrom. I. Mmm
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,I!11/~t.e de Sfutessáo, Doação, e ]urisdicçáo das Vil/as Je
.Ulm! • ChtlmiHcd: Rf'gunítos. e maiS bens do Morgo@
do PrfiJtipe R.ui Gomes da Silva á Rainha Dona Luiuz,
'Nflssd Senhora.

, q, J

1643 <DoM João-, por graçá de Deos Rei de Portugal
1: do~ Algar''I'.es. d'aquem e dJalem mar'. em Afriea
Senhor de Guiné. e da Conqui ta) Navegação. Com.

erçio da Ethiopia J Arabia, Persia, e da- India. ctCI
Faço saber ~ que por parte da Ra~nhà Dona Luiza I

rrlinna. sobre 'tdd<is rnuiro amada e prezáda mulher,
e mé represt:ntou, que possuindo Rui Gomes da Silo
a J Ptihcipe de Eboli, o Morgado das quintas I e

'TErtas de Ultne é Chamusca, e n1ms behs vincula.
aoS' em sl1a Casa e AscendenCia, neste Reino de Por.
tugal • donde era naturál por origem e habitação, e
Elas principaes nobrezas dclle. e estando em serviço,
gra'ça J e gntnde lugar com ElRei Filippe II. de Case,
relia. ond.e fora e residia. com apJ-;{zlmento d'ElRel
D. Sêbastião, que haja gloria J impétrou Carta pa.
tente e Do, çfro-, pdr que se cteárâo e erigirão âs di.
Ca'S quintás e Lugares em Titulo de Villas de UI,lne
t Chamuscá,' fazendo-lhe rr1<tis mercê do SenhoriO I

111risdic~~o, e Oireitos Reaes dellas: E outtl'sj I Pbor
outra Ddação das Reguengo9 de NesfJeH~if'a em RI a
de Vouga, t\..:'Iónçíío, e Villa Nova dé Foscai! em tetma
de Viseu, de Juro na fórma da Lei Mental J p~ra ano
darem sempre as ditas Villas e Reguengos uTndos! e
vi1Ttulados COltl as outros béns da sticcéssão do dlco
Morgado, e por sua morte virem aos 'filHbs e dés~
cendentes J na Doação declarados) na fórma , e com as
clausulas della J entre as ql!1aes he a principal J que
não pudessem vir os bens da dita Doação e su~ces.

~ãQ) senão ao descendente l que vivesse c habj[~sse
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neste Reino ~Om Foro e assentamento Qa Casa Reat~

~epreseJ1tando mais, que vindo. a possuir intrgral
mente o dito Morgado Dom Diog,o da Silv.a, OIl<J.ue
de Pestrana, por ser e.sYfa~geiro por. JuScjmeqtp. e
habitação, Casa ~ Estade, por· seme.nça ôo I uj~o .eu.
.corôa fora suspenSQ;J -e pri ado da clica f:}ba~ão, coma
inbabil por Leis do R-eiàg., (ed~usuJa' da· con.cessão:;
a que accrescêra, assi elle ~omo os mais .cJeK-eoden..
les, que habitão no d...jto Rein{)- de Castella., ~st-al1em

de novo incapaz s .. inhílbilitaclos, e seus, bens .oçoupa..
dos por razão de1hos[il~cla<ie e guer,ra, .em .qqe e~
contra esta Cor&a: E potqu~. ella er,a lDis.mêra'por-)á,liltlna
direita do dito Principe de Eboli., como :filh() de Dom
Manoel Alonso Peres de Gúsman J Dtlque cle Medim...
Sidonia. seu Pai. quê foi filho de Dona Anna da.~iJvil

e Mendonça .• filh-... do dito Príncipe Rui Gomes clã
Silva. e 'não hn ver: no ,Rêin-o outrp sem descendente. a
que assi pude é p~rr~ncerr, assi o Morgado Pa trimo..
nial, cO,mo a pen-enção d(j)jl 'filais hens unidos e ,vin•
.culados da Corôa, conforme á dita Doação e conces.
são, por ser netá por linha direita, e que está neste
Reino, e como. Rainha J fica sendo natural, e no mais
alto gráo de natureza .. e a'ssen.rameRto d-.. Casa, e Corôa
Real de Portugal: Pelo que teri.ala dita !Rainha. minha
sobre todas muito -amada e prezada mulheI', particu.
lar Contencl\men~o de lhe caber, e poder haver a suc_
cessão destes b~ns e M()rgado do Reino. como de
~atural delle, StlppcinM eu., e concedendo tudo o que
fosse necessario) para os hílver por esta ma neira. e
cóm os mais bens " que tenho c ncedido para sua Ca..
~ara e Estado: E -tendo eu respeiro a tudo () sobre.
dlt~, que por sua parte me foi appresentado .. e pelo
tlUllto amor, que lhe ,tenha.• e por desejar de em tudo
{) que me Ireqoerer e PJedir, lhe comprazer. eomo' he
.f3'lão ,.e em particubl' ,favorecerlesta: justa ten'ção, e
denlOnstração.de amor, por accrC?sceotaD}cme de honrfl
dos naturaes J e nobreza do Reino., e ..o contentamente,

Mmm 2
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que nisso receberáã meus vassallos: Hei por bem, e
me praz de conceder, como faço. que a dita Rainha
haja. e sllcceda nos ditos bens e Morgado Patrimo.
nial, e da Corôa , annexos a elle. para que os tenha e
possua tJrWdos e incorporadc.ls, assi c da maneira, que
atégora andárão • e melhor, se melhor lhe possa com.
petir e conceder: e isto assi no que por direito pro.
prio. e por qualquer via lhe puder pertencer, por sue.
cessão, assi do Patrimonial. como da COrÔ:l,Il11neXOS
a eIle, como tamhem no que por qualquer maneira
pertença. e possa pertencer á minha Corôa, por de.
volução de inca pacidade ,ou hostilidade. ou pos~e I e
frutos em vida dos sutcessores • OU por qualquer outro
modo. para que tudo haja e logre. assi unido e in.
corporado, por direito proprio , e Doação em Slla vida.
P.ara (), que de meu motu proprio, certa sciencia, po.
der- Real e"ab olllto, concedo, outorgo, estabeleço I

sopprindo. concedendo J ihno~,ando J e confirmando
tudo o que for' necessarió para o dit@ dfeito, em
respeito da dita Rninha J e em sua vida; e por seu
fallecimenco se terá na successão a fórma J que ao di.
ante nos aprouver de 0rdenar e declarar': Pelo que
mando ao Regedor da Casa da Supplicação, e Gove~.

nadar da Casa do Pono. e a minhas Relaçêes eTrr.
bunaes J que assi o cumprão e guardem. corno nesta
,e conteúrlo e declarado. E outrosi) mando aoS C,or.
regedores J Contadores J Juizes) e Justiças das d~tas
ViIlas J e destricto Gas Cidades, em,que estão os dItos
bens I que dem á Rainha. e seu certo r-ccado e pessoa,
que por seu Alvà&á lhe aprouver de ma·ndnr. a'posse
e entrega das ditas Villas, direitos. bens e reguen.
gos) e sua jurisdicção imeir.amente. para os seus üffi.
ciaes os cobrarem J com 9S mais ben's' de sua :asa e
estado; e assi se lhe entreguem 0\1 frutos e rendlmen;.
tos., que estiverem depasitados) et não estiverem des.
pesos por minhas ordens. J e de meus Tribunae!, por..
que 9 hei assi par bem. E por firmeza ~~ tudo oque
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dito he, lhe mandei passar esta minha .carta por mim
'assignada, e passada por minha ChanceJIaria. Dada
tm Almeirim aos 9 de Fevereiro) João Pereira de
Sotto. Maior a fez, Anno do Nascimento de Nosso
Senhor JESU CHRISTO de 1643, Pero Vieira da Silva
a fiz escrever. ELREI.

--,-------....;.---
Ord. Liv. 4. Tit. 70. ao princ•

.Ah.'ará, em ljlU se revogou o d( 14 de Outuhro de 1641.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem,
que, mandando vêr no meu Desembargo do Paço os
,embargos, com que os moradores do Reino do Al
garve vierão ao Alvará, que mandei passar em 14
de Outubro de 1641 sobre se haver de practicar e
guardar outro Alvará feito em I] de Dezembro do
anna de 1614, por que se ordenou se reduzissem a
vinte o milhar todos os fóros , contratos e censos, que
estivessem feitos, assi antes do dito Alval'áde 1614.
como depois delIe. pelo dito Alvará d€ 14 de Outubro
de 16+1 ser passado sem as partes, a que tocava, serem
ouvidas, e com menos-informaçáo, do 'lue em negocio
de tama consideração se requeria; vendo-se outrosi
com os ditos embargos, petições da maior parte dos
moradores do dito Reino. e informação. que sobre
tudo se mandou toma elo Licenciado Simão Fran
cisco Monterroyo. estando nelle em diligencias de meu
serviço. se deu no dito Tribunal despacho em 20 de
Março do ; o passado de 1642, que recebião os em
b~rgos dos embargantes) e os havião por prov~dos.
VIsta sua materia e .autos) e annullavão o Alvara em
bargado ~ e o declan. vão por Sll brepricio e obrepticio
e nuUo» e rnandavão »quedelIe se rião usasse em aI..



guma maneÍr'a; e que querendo' os foreiros tratar iIa
nullidade e injustiça J que houvesse na cOIlitituição dos
ditos. fóros e censos, o poderião fazer ordinariamente,
na conformidade J que permittia o Direito e Ordena•

.ção do Reino, em cuja conformidade se rompeo dtiito
Alvará: e porque sem embargo disso algumas par es,
por se lhes não deferir a varios requerimentos. que no
dito Tribunal faz ião sobre se haver de guardar o dito
nu1l0 Alvará, recorrêrão á Chance1laria , aonde estava
registado; pedindo nella a copia delle por certidões,
com que procuravão se désse á execução, sem terem
noticia do dito despachD. com grande vexação' e
oppressão de meus Vassallos : Hei por bem e mando,
que pelas ditas certidões se não faça obra. e que no
registo do diLO Alvará· J que está na- Chancellaria J se
ponha verba de como se rompeo; e se n.âo ha de usar
delle. nem se hão de pa~sar mais taes certidões; e ao
..ooutor Fernando Cabral" do meu CQJ]seH~0. e Chan.
ce1ler mór destes Reinos, mando outrosi. que assi o
faça dar á execução; e que na primeira occasião. que
houver de mandar alguns -despachos pelas Comarcas

'delles, mande publicar, na fórma costumada, nellaso
qu'e por este Alvará ordeno; e mando, que se cumpra
inteiramente, como 'Aelle se cOAt~m , pastoO que seu
reffeiro hara ·de durar mais de um anno , sem embargo
da Ordenação do Liv. 2. 'fi/.40. em contrario; o qual
'se registará nos Livros das Camaras de todos os Lugares
~as ditas Comarcas. ManoeI Gomes o fez e,m Lisboa II

a 12 de Outubro de 1643. Joãb Pereira de Castcl
Branco o fiz escrever. R El.

Liv. 4. dai Leis da Torre do Tombo Iol. 132. "era..
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Ord. Liv. I. Tit. 14. ao princ.

Alvará. em que Je determinou. que JÓ 'o ·JuÍ"Z da Chati...
cellaria tó1JbeceJJe dos FeitoJ daJ Dizimas.

Eu EIRei ffc'lço saber aos que este Alvará virem. 1644
que havendo re peito ao que p6r sua petição me ei'_
viárão a dizer os Menores. filhos. de Francisco Dias
Mendes de Brito. ácetca dto lhes conceder PrO\·i ão.
para que os Juizes nomeàdos para c{)nl1ecerem de
suas callsas. ou os que Eu houvesse por meu servi'Ço.
pudessem conhecer por appellação. ou aggravo da
Sentença. que contra elles deu o Doutor Gonçalo
Leitão de Vasconcellos, de uma dizima de quantia de
treze~os m~1 reis, d@ ElYC: lh~s não rc:c~be appeUação,
nem aggravo, por dizer que conhece das dizimas sem
~ccurso a Superior: E vistas as causas. que allegão , e
Informações. que se houverãQ pelo Doutor Jorge de
Araujo Estaço, e Pedro Paulo de 'Sousa, e reposta t

que sóbre tudo del1 o Do\.ltór Fernando de MaIOs de
Carvalhosa. Procurador de minha Fazenda, sendo
ouvido sobre o dito requerimento: Hei por bem e
me praz de revogar, como por esta revogo e hei por
revogadas as Otâen'S. que estavão passadas, pa-ra
~inistros pàrtlculares Serertl Juizes das causas das d~...
!1l11aS sef1l aplJellação. Nem aggravo.; por não convlr
a boa. adlninistração da justiça'. qu~ causas·. muitas
ve~es de grande itnportancia , se determinem por um
JUIZ prívativo sem appeIlação. nem aggravó ; contra
oque dispoem a Ordenação do Lh.., I. 'ril. 14' t qlle
he o Regirnénto do Juiz da Cbancellafia. que dis...
PO~m. que elle seja Juiz das dizimas t e conh~, -dós
Feltbs. que sobre eHas se ortlena:rem. e as de,embat.
gue em Relação; a .qual Ordenação hei out,r'osi p~i'

bt:m. 'qUe se guarde t não s6 nas caUsàs dos SLlpplI-
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cantes J mas em todas em geral J por convir assi a
meu serviço e boa administração da justiça; e isto sem
embargo da Ordem J que t,em o Doutor Gonçalo Lei.
~ão de Vasconcellos J para conhecer das ditas causas
das dizimas J e de outras quaesquer. que todas hei
por revogadas I cumprindo-se este Alvará J como nelle
se contem; o qual se registará na Casa da Supplica.
ção J e aonde for necessario. e valerá J posto que seu
effeito haja de durar mais de um anno J sem embargo
da Ordenação do Liv. 2. ?7/. 40. em coorrario. Ma.
noeI do Couto o fçz em Lisboa a 23 de Fevereiro
de 1644, Jacintho Fagundes Bezerra o fez escre
ver. REI.

Liv. 4. das Leis da Torre do Tombo foi. 136, ver••
Lh', 9. da SDpplicaçâo 1'01. 305. ler••

--------------.
Ord. Liv. 4. Tit. 23. á Rubr.

Alvará I tm qUt se determinou st não leva11lasum os tI!a.
gueres das casas J depoÍi da publicação da Lei tlal
Decimas.

1644 Eu ElRei faço saber aos que este Alyará virem;
que o Juiz do Povo desta Cidade de Lisboa me repre.
sentou por uma sua petição, que pela primeira Lei d~s
DecimasJ promulgada nas primeiras Cortes, que depOIS
de minha acclamação se celebrárão nesta Corte. estava
disposto e ordenado que. em quanto durasse a exacção
delIas J não poderião o.s Senhorios das casas e pro.
priedades levantar de preço os alugueres e arrenda.
mentos dellas. pelo prejuizo e inconvenientes, q~e

na dita Lei se considerão; e depois na segunda LeI,
e Regimento das Decimas J feita nas segundas Cortes,
se não falIou nest~ materia cousa alguma; e por clau~
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sula geral se houverão po~ derogadas todas -as Leõis e
Regimentos em tudo aqUlllo t que encontrassem esta
ultima; e eml razão da dita clausula de derogação t

posta na dita segunda Lei, alguns Senhorios das casas
levantavão os alugueres aos caseiros e moradores t e
as Justiças' lho não defendiâo com a prohibição da
primeira .Lei t por dizerem que estava revogada: pe..
dindo-me houvesse por bem mandar declarar a dita
segunda Lei das Decimas ; <orno ficou em seu vigor t

e não revogou a declaração postá na primeira t que
em quanto durar a dita exacçao de Dccimas t se
não possão accrescentar de preço os ,aluguel'es, nem
arrendamentos das propriedades, accres<enrando- pena
de perdimento das propriedades aos que ousadamente
o tentarem fazer. E visto o reque,rimento do Juiz do
Pova t e a iRformação, que sobre esta materia mandei
tomar, e para de alguma maneira se prover no que
elle requer em beneficio dos mmadores desta Cidade t

e gente do povo delIa t que pela maior parte vivç: em
casas de aluguer: Hei por bem t e me praz de declarar
por este meu Alvará, que t quando os Senhorios das
(.sas levantarem E>S alugueres .a preços desusados t se
esteja por aqueIle t que já as casas -ti verão t e o não
possão dahi passar; e mando aos Desembargadores
e Justiças t Officiaes e pessoas t a que pertencer t

que cumprão este Alva.rá t COrIlO se nelle contem; o
qual me praz que valha t tenha força e vigor, posto
que sen effeito haja de durar mais de um anno, sem

,embargo da Ordenação em contrario. Miguel de
Azevedo o fez em Lisboa a II de Junho de J 644.
João Pe,reira de Castel-Branco o fez escrever. REI.

lil, 4. das Lei. da Torre do Tombo fol. 1~4. Vtrl.

Nnn

. I
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Ord. Liv" t. Tit. 2. §, 7,,.
./llvará, em que se d.erlara , ,que o Cba':cdler mór ba át

conhNer rias SIIJpeiçoes) inient{ldas (1.0 Comm{s-sa,rjo gtrq/
da Bulia da San/a Cruzada. q, ,latido pro,ceder na cobral/fa
do seu rfl'ldimen/o.

1 644- Eu EI Rei faço saber a vós Doutor Fetnão Cabral.
do meu Conselho, e meu Chanceller mór) que havendo
respeito ao que me enviou dizer por sua petiçâo João
Rodrigues I Escri vão da Provedoria dos Resíduos desta
Cidade de Lisboa) ácerca de haverdes de tomár conhe.
cimento da sllspeição) qualquer que intentar a Antonio.
de Mendonça I Commissario geral da Santa Cruzada:.
e visto as causas, que nella me representou) e reposta,
que sobre seu requerimento me enviastes: Hei por
bem I e vos mando) que conheçais da dita suspeição,
c assi de todas as mais', que se lhe intentarem, visto
Como o dito Commissario geral cdnhece por duas
Comm~ssões) uma Ecclesiastica J como Delegado de
Sua Santidade) na expedição das Bullas e graças dele
Jas; e outra de minha ] urisdicção Real) na cobrança
e execução- dos rendimentos deHa) que he temporal e
Real: e- quando procede nesta fórma)' como Ministro
secular) e o reclIsão... deveis conhecer) como Chancel.
ler mór ~ destas suspeições; c assi o hei po-r bem I assi
para este caso I comb para os mais I 'lue succede~em

daqui em diante. E este hei por bem que cumprais ~.

guardeis inteiramente J como nelle se conçém j e valera
como Carta) sem embargo da Ordenação do Lif).2,
cril. 40. em .contrario Ese reg"i~,tflr~,na Mesa do meu
Desembargo do Paço) para a rodo tempo se saber de
como assi o houve por bem. Alvaro Corrêa o fez em
Lisboa a 16 de Agosto de r644' Jacintho Fagundes
Bezerra o fez escre\" REf.

LiT. 4. das Leis da Torre do Tomba foI. 160 'ers.
Lh', 5. do Desembarga do P ço foI. 63. ,cn.
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------
Ord. Liv. 5. Tit. 76. á Rubr.

Alvtly4, tm que $e accrescetJ/áráo as penas desta Ordmaa
çáo Gontra' os atravessadores do páo.

DOM João) por graça de Deos Rei de Portugal 164+ .
e dos Algarves) d'aquem e d'alem mar) em Africa
Senhor de Guiné) e da Conquista) Navegação) Com-
mer<t:io da Ethiopia) Arabia) Persia) e da India) etc.
Faço saber aos que, esta minha ~ei virem, que, P0l!.
convir ao serviço de Deos e meu, e bem commum de
meus Vassallos e Póvos destes Reinos, acudir-se ao
excesso e devassidão, com que nelles os atravessadores
pública e occu1camente andão comprando toduo genero
de pão, fechando.o e encelleirando-o J p ra, quando.
lhes estive!' bem) o vender m por maiores p eços. im
possibilitando com ISSO o provimento das Fronteirai e
Exercito d<> Alem.Tejo, e conducção de mantimentos t

que para uma e outt:a cousa he tão necessaria para de-
fensão dos mesmos Reinos) com notave! prejuizo
deli, a que convem acudir.se com remedia prompto t

e d aneira que cesse tão prejuJicial introducção :
Hei por bem) que o Doutor Pedro Fernandes Mona
t~iro, do meu Desembargo da Casa da Supplicação t

tire logo devassa na Provincia de Alem-Tejo; e os
Corregedores della. e os das mais do Reino a tirem
lambem, e todos os annos na fórma da Ordenação do
Liv. 5, 'rito 76•• das pessoas, que comprão pão de toda
a sorte e farinhas. para tornarem a revender J que he
cous~ • que se não poderá encobrir J e de mais das penas
da dl~a Ordenação, e dos tres e cinco annos de de
gr.c:,do) em: que por dia as taes pessoas incorrerem)
seJ~o .logo condemnadas em perdimento do pão. que
ass\ tIverem comprado J em dobro, para a conducção
do Exercito) faundo lançar pregões. e pôr Editaes
nos lugares publ icos . e co'Stó m,arl os, que toda a p.ssoa J

• 2
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que dentro em tres dias, depois d'a publicação desta Lei
declarar diante do, Juiz. da Terr.a • aonde vi,ver, a quan:
tia de pão. que tiver antes delIa comprado. eu lhe
perdoo ao culpa. que nisso, tem. commettido, entre..

.gando-o pelo preço limitado)- por q,ue. valer, levan.
do-o á sua custa aonde lhe for ordenado; e passado
o dít(}; termo, n.ão, fazendo nelie a, tal decl~ração, se
applicará o va.lor d.o pão, que tiver atravessado e oc•.
cultado, ás pessoas, que- em segredo o descubr.irem ~

e'o dite pão será conduzido ás FronteiFas;: e porque
t.ambem ha geraJ.elamor.)- qlJe os Julgadores " Minis.
1'ros." Commissa,rios. da-s compras., q~e mando fa~er. e,
pessoas., a q.u(:' se commet-te a conducção dellas. com,
dev.assidão com-pr:áo pão para c,evemder: Hei outrosL
-por bem, que os' conrra- quem. se pro.var esta culpa ~

$ejão: condemnados em dez. annps- de deg:f~d(» para.
Afficól-l,. e· em perdimento da- ametade da fazenda,
qu« possuir-em. para. minha· Fazenda Real ;. e esta Lei
se €umprirá. inteiramente,. como nella se- contem·,
!em embargo. de. quaesquer. outras, e de quaesquen
Ordenações, que em contra·rio. haja. ", ou possa, haver;
e pafa:. que venha, á noticia de: todos, mando ao Dou..
tor Fernando Cabral, do meu- Conselho ,. e Cht:..cc[.
lei' mór. destes meus Reinos., a faça logo publicar' na
Chancellaria,. C' enviar '" sob meu- SeBo e seu signal.
aos Corregedores das, Comarcas ddles-, para. a.faze.
rem publicar nos ILlgare~, publicas €Iellas .., e se regis.
tará nos li Vias do Desemba.rgo do Paço, e nos das Casas
da SlIppli-caçãn e Relação do Port<> ,. aonde semelhan-

_ tes Leis se costumão- regi-star.. Dada, na Cidade de
Lisboa aos 4 de Outubro. Manoel Gomes a· fez
anno do Nascimento de nosso. Senhor JBSU CHR<lSTO

de 1644- João Pereira de Castel.Branco a fez escre.
ver. REI.

Li.,. '4. das Leis da Torre do Tombo foI. 15.(. TlrI.
Liv. 5. do DesembargC!l dó Paço foI. 64. ",re.
Li,. 9. da Supplicação foJ.· ~1I. nu.



E x T R A Y :A A N T E S.

Ord. Ljy. I. Tit. '65, §. 33•.

Alvam, para 'JJI~ os Escrivqes fação logo (om:iustts' '04

Corregedor do Crime da C~rtt as devassas, que vieref5
"meJl idaJ de fór.a..

Eu EIRei (aço saber aos que este Alvará virem)
que por convir i meu- se~viço ev.irar-se' o inconveniente,
que resulta das d.evássàs em casos de mane virem mal
pronunciadas por impericia dos, J.uizes Ordinarios)
que as rirão I ou por outros resp'eiros; e para que se
saiba a verdade I, e os culpados não fiq1Jem sem cas
tigo: Hei por bem e mando que I tanto que daqui
em diante vierém á Casa· da Supplicação, e Relação·
do Porto, devassas de casos de morres· I os Escri váes-)
a que forem distribuidas- I as fàção logo conclusas aos,
Corregedores do Crime da Corte. para que em Rela.
550 as vejão I' e ordenem- sebre e1las o que convier
áboa adminisrração dajusúça'; e não (3oumprindo
assi os ditos EscriYâes, o que nisso inc:orrer I perderá
o Offieio: para 0 -que este Alvará, se registará nos,
livros da Mesa do meu Desembargo do Paço, e nos
das dita-s Casas da SiJpplicação, c Relação do Porto:
e ~ Regedor.. e Governador ,. e os C:orr.eg~dores do
fr,lme I e ma·is Desembargadores de1las, o farão cum.
pnr- e guardar' inteiramente', Gomo neIle se contem)
rem que- nisso haja- duvida, ou embargo algum ;. e
quero que vaI ha, como Carta, e tenha' força de Lei,
Bem e~bargo da Ordenaç~b do Liv. ~ q'it. -40. em
Contrauo. Manoel Gomes o fez em Lisboa a 25 de
OUtubro ·de 1644.• João Pereira. de Castd.13raaco o fc:z
Clcrever. REh

Liv. 4. das Leis da Torre do Tombo foI. 156.
Li". 5. dQ DcsembariQ do Paço Iol, 6<i.
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Ord.• Liv.- I'. Tit. 97. a princ.

4hlttrá 1 ~m qrte se âttúmii:ou. que quando s~ c01JSullas.
S~/lf 'IS pr,o,n:ie.dades dos O/fieios , .ou serventias. S6 de.
l/arasse se algum dos propostos tinha outro Offitio.

~V El Rei, f.1Ç9 sa?>r ao,.s .qu~~esp .JJ)in~a ~~i vi.
rem t que por~ue tem mostraJç a expenencl3 por
rDuita's vezes os grandes inconvenientes.. que se se.
guem de uma mesma pessoa servir dous Omeios;
pois he sem du vida I que raras vezes succede serem tã<1
compativeis, que se possa acudir a differemes oe..
cupaçõe~, como convem a meu serviço. e melhor fi
mais breve aviamento das partes; e porq ue tambefl\
cOllvém muito. que ,repartindo-se o galardão po
mais pessoas, haja com que premiar os benemerilos;
e tenho entendido, que por falta de noticia se consul.
tão e provêm pessoas, que tem dous Officios, em
grande damno do melhor governo do bem co~mum

pelas razões referidas: Hei por bem de resolver po~

~ste AI vará em fór~a de Lei, que ql:Jando se me con
sultarem as propriedades, ou serventias dos Omeios ,
se faça expressa menção J se algum dos propostos tem
outro (I), para que, segundo o exercicio dos Offi
cios, qualidade e merecimento dos nomeados I.possa
resolver o q!Je mais convier a meu serviço; e que sue..
1:edendo daqui por diante fazer mercê de algum ,Df.
ficjo de propriedade 1 ou $ervenria a pessoa, que tlve~

ourro, sem d isw se fazer expressa menção, farei me,ree
delle a quem o denunciar, sendo capaz: e para asSI s~

execut~r e cumprir inteiramente, como nesta minha Lei
hei declarado, se registará nos livros do Desembargo
do Paço J e nos da~ Casas da SuppIicação e Relação do

(I) Y. Decret. de 2,1 de Setembro de 1677'
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Porto, aonde semelha~1t~Lei~ se•.costumão registar ;
e ao Chanceller mar. que a faça publicar na Chaoce1
laria .. e enviar <Cart~s com a copia della. sob meu
Sello e Sel! signal, aos Corregedores das Comarcas.
para se c,qmprir inteir-amente • como nella se contem·
Antonio de Moraes a fuz· em Lisboa a 26 de Outubro,
de 164-4' Balthazar Rodrigues de Abreu a fez. escre
ver. REI.

li,.. 4. das Leis àa Torre do Tombo 101. 156.

------------
Ord. Liv. I. Regirn. dos Desembargg. do Paço §. 24=.

Alvará, eTlt que u (01tC(.i~o ao Conselho gtral do S. Ofjl"
cio, que pudesse concetA.: Alvarás de fiauças aos presos ..
que se /i'uráo no Juizo do seu Prh.rilegio•.

-Eu ~(Rei fa-ço saoer aos que' es'te Alvará virem,
que havendo respeito ao que me foi proposto pelo
~onselho. geral do· Santo Offieio. sobre se passarem.
Alvarás de fiança a seus· privilegiad0s; e por fazer:
mercê ao Santo Omeio: Hei por bem .. que guardando·
pCon~elho.geral o Regimente do Desembargo do Paç~
,sobre o~ Alvarás de fiança. os possa conceder aos
presos, que' se livrão no Juizo de seu privilegio. Pelo·
que mando ás. Justiças. Officiaes e pessoas. a que o
conhecimento disto pertenc..er. q}/e o cum rão e guar
dem, conJo nelle se contem; o qual valerá. posto que
seu,effeito haja de. durar mais de um anno. sem em
bargo· da Ordenação. Lif). :lo 'rito 40õ em contrario;
CoSe. regi.stará no liv o do Desembargo do Paço, e aonde.
maIs for neeessario • para a todo tempo constar, como
e~ a,ssi o houve pbr bem. Manoel do COU!O o fez em
~Isboa ,a. 4 de. F.evereiro de 16+5' Jacintho Fagundes

eZerra o fez escrever. REI.
Liv. 5. do Desembargp dei Paço foJ. 67'
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Ord. Liv. 4. Tit. 47, á Rubr.

Alvará, "011 que u determina, que os dotts nã9 possáa
exceder de doze mil cruzadlJ. nã, entrando as legtfimu
e heranças.

Eu ElRei faço saber aos que este Alvará de Lei
virem, ql:le eu vi a proposta, que o Estado da Nobreza
junto em Cortes me fez sobre a .limitação dos dotes, e
a replica. que me offereceo sobre' a primeira reposta,
que lhe mandei dar, e um paEel. que ultimamente fez
por Ordem minha sobre as cLusulas da Lei, que me
pede mande promulgar 'sobre isto j e conformando.me
com o que lhe pareceo: Hei por bem e me praz li.
mitar os ,dote;s á quantia de doze mil cruzados I de que
não poderá passar nenhum. sob pena do excesso 6car
pelo mesmo feito perdido para minha Fazenda, ainda
que nas pessoas dotadas se achem todas as qualidades
c merecimentos, que se podem considerar j não en·
trando porém naquella quantia as legitimas e heranças,
que por qualquer via se defirão ás Dotadas. E mando
a todos os meus Desembargadores, Corregedores,'
Juizes e-Justiças, Officiaes e pessoas de ~eusRel.
nos e Senhorios, que cumprão, e fação inteiramente
executar o que por esta minha Lei ordeno. E para
que venha á noticia de todos. mando ourrosi ,ao
meu Chanceller mór a faça publicar na Chancellena,
e enviar pelo Reino Cartas, sob meu Sello e seu signal,
e se registará nos livros da Mesa do Desembargo do
Paço, Casa da Supplicação e R.elaçã~ do Porto, a,onde
semelhantes Leis se costumão registar. AntoniO de
Moraes a fez em Lisboa a 14- de Agosto de 16-+5' l'c.
dro de Gouvea de Mello a fez escrever. REI.

~lli 3. da. Cbrte. d'il~oi D. joio IV..
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Ord. Liv. 5, Tit. 107. á Rubr.

000lL. Extr. Tom. I.

Alvará) ell! que se determinou que l1cnl:J1Ima pessoa sabiJJe
para jóra do ReinQ sem lice71~a e passaporte .. firmado
pela Mão Real.

Eu EIRei faço saber. aos! .que este Alvará de Lei
.irem ) que Eu hei por bem, e me pr;:lZ de prohibir
com ·as penas de desnatuJ:amento. e álem deIle. de
perder fazendas, bens e honras. que neste Reina
tiver) que pessoa alguma.) de qualquer estado quali
dade e condição que seja', não saia fóra deste Reino.
sem licença e passapxme firmado' por mim j porqt.le
do contrario se seguem' ne tempo. presente a m~u

serviço os damnos) que, facilmente se deixão consi
derar. E mando aos Desembargadores. Corregedores.
Juizes) Justiças) Officiaes, e pessoas de meus Reinos
e~enhorios) que fação dar á execução o que por esta
!Il1n,ha Lei ordeno i e a cumprão e guardem) e fação
inteiramente cumprir e guardar, corno se neUa con
tem j e para que venha á noticia de todos I e contra
clla se não possa allegar ignorancia, mando outrósi
ao meu Chanceller mór a faça publicar na Chancel_
laria) e enviar Ca rtas) sob meu Sello e seu signal. ás
Comarcas deste Reino. para assi se cumprir e exe
Cutar j e se registará nos livros da Mesa do, Desem_
bargo do Paço) Casa .da Supplicação. e Relação d~
Parla, aonde semelhantes Leis se costumão registar.
Antonio de Moraes a fez em Lisboa a 6 de Setem_
bro de. 1645. Pedro de Gouvêa de Mello a fez eStéte~
ver. REI. 'I" J . I • 1/) •

Liv.- 4. das LeisdatTorr~ lIo Tôníbo toI. 165.n r. t
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Ord. Liv. 2. Tit. 47. á Rubr.

Aivará, em que .se conceJérão v4rMs privilegios aos Sol.
-dM&s Auxiliares. e CapiJáes da mwna Milícia. t 0/1.

tras pessoas.

1645 Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem,
que. por des~jar que as pessoas, que s(í alistarem naa
Companhias dos Soldados Auxiliares, o fação de me.
lhor vontade, e se animem a me servir com mais
gosto daqui por diante. na maneira que se lhes orde.
nará pelos Officiae~. a que a disposição dos mesmos
Soldados tocar: Houve .por bem de lhes conceder Os
privilegios aqaixo declaradas. ~e não sejão obriga
dos a contribuir com peitas. fintas. talhas. pedidos,
aerviços. emprestimo., nem a outros alguns encargos
dos Concelhos. nem lhes tomem casas. adegas, estre
barias. pão. vinho, roupa. palha. cevada, lenha,
gallinhas. e outras aves e gados; e assi bestas de sei.
Jas e de albarda. não as trazendo a ganho. ~e go.
zem de todos os privilegias de Estanque de tabaco.
Q!!e sejão filhados aos tõros da Casa Real aquelles,
que melhor o merecerem. conforme as qualidades de
suas pessoas; aos quaes terei particular 'cuidado de
mandar prover nas propriedades e serventias dos affi·
cios. que vagarem nas suas terras J e nelles couperem.
~e gozem dos mesmos privilegias dos Soldados pa
gos todo o tempo. -que estiverem alistados j e postO
1jue deixem de ir ás Fronteiras, por nao ser necessa·
rio .' se lhes terá respeito J como se servissem na guer
ra. Q!!e os que tiverem um anno de serviço das Fron..
teiras na fórma do meu Regimento. se poderá1i esCU'
sar de ir a el1as, pedi'ndo-o dies ; e em seu lugar se
nomcaráó outros. ~e os Capitães e Officiaes, elD



E x T R A V A G A N T E S. 475

quanto o forem dos Auxiliares, gozaráõ dos mesmos
privilegias da gente paga; e se lhes passaráõ Patentes
assignadas por mim. como ~os mais. reputando-lhes
o tal serviço, como se fosse feito nas Fronteiras do
Reino em viva guerra. Q!!e. tanto que os Saldados
Auxiliares forem alistados, fiquem logo isemos dos
mais alardes da Ordenança. ~e os Bagageiros. que
se alistarem para acompanhar os mesmos Soldados.
álem de se lhes pagar os caminhos. até entrarem no
exercito. pelos preços da terra. e depois. na fórma,
que por conta da Fazenda Real se costuma fazer. go
zem dos privilegias do Estanque do Tabaco. e lO

mais privilegias conteúdos no principio deste AI va a.
Eda mesma maneira se entenderá nas peSioas. que
forem servir em sua companhia de g~stadores. ~e

assi os Soldados. como as. mais pessoas referidas ser
viráõ sómente nas Provincias. de cujo destricto forem,
enos Lugares das Fronteiras. sujeitos ao seu Gover_
nador das Armas. O!:!e aquelles. que forem viver fóra
do limite de seus Capitães, serão obrigados a mostrar
certidão· de como ficão alistados debaixo das Ban
deiras de outros. para poderem lograr o privilegio,
esahirem com as suas Bandeiras I quando for necessa.
rio. Q!!e com consel1tim€nto dos Soldados privilegia.
dos, dimittindo elles de si os privilegias em favor de
leus Pais. ficaráõ gozando delles os mesmos Pais só
me~te. E para que~ os privilegios referidos venhão á
noticia de rodos, os mandarei imprimir. e remetter
ás ~amaras, para que os Escrivães de1las. havendo-os
regIstado em seus Livros. passem delles Certidões aos
que se tiverem alistado sómenre; e sendo assignadas
em Camara pelos Officiaes della, se Lhes dará fé e
cr~dito em toda a parte. para gozarem dos privilegias
aCima relatados; advertindo aos mesmos Offi.ciaes que.
quando faltem pessoas, que espontaneamente se ali
stern, elles terãQ clli-dado de buscar e escolher taes
Soldados por sua via ~ e de qualidade e parte» qúe

0002
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.()fferececendo.se occasião de marcharefll para as Fron
teiras, não faltem de nenhuma maneira. E porque á
conta das Camaras ha de ficar soccorrer os Capitães
Officiaes , Soldados, e mais pessoas, que com elles fo~
rer;n, até chegarem ao prim iro Lugar da Raia, para
que forem conduzidos, as Camaras • que nãQ tiverem
bastantes rendas para fazer a despesa na occasião,
se podcráõ valer para o mesmo effeito do rendimento
das Sisas po" ordem do Provedor da Comarca. lan
çando-se no cabeção de mais o que para a tal leva for
precisa.mente necessario. O qual Alvará quero, e man
d", se cumpra e guarde inteiramente, como se nelle
contém. sem cOntradicção alguma. posto que seu
em~ito haja de durar mais de um anno; e não passe
pela Chancellaria, sem embargo da Order:ação do
Liv. 2. 'fito 39,e 40, que o contrario dispoem. Anto-

. pio do Couro Franco o fez em Monte-mór o Novo
a 24 de Novembro de 1645, Gaspar de Faria Seve-
rim o fiz escrever. REI. .

...._----~--~----
Ord. Liv. 2. Tit. 26 §. 13'

Alvará, 1m que u deurmi1JOU se não pagassem direitos d~
trigo, que vem por mar.

1646 Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem,
que, tendo consideração ao que me foi proposto .pe1~
Procuradores dos povos de meus Reinos nos Capltulos

geraes , que se me appresentárão nas Cortes. que se
celebrárão nesta Cidade de Lisboa em Janeiro de161 T,

a que mandei' responder no seguinte 'de 1642, pedm.
~o-me no Capitulo 55 aeIles fosse servido mandar
ordenár, que se não pagássem direitos do trigo, que
vem das Ilhas para este Reino, nem de outras parr~
Ultramarinas) por quanto ~ra mantimento tão prec.l-
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SO I que necessitava vir sempre de sobej0, e com a
libérdade viria muiro. mais; a que mandei deferir»
que I supposto que eu costu.mo conceder por, Provisões
temporaes o que neste Capitulo se me pe dio agora»
querendo compraz:r a meus Va~sal.los I houve.por bem
resolver I que se nao paguem dIreitos do tngo I que
das Ilhas. e de outras partes Ultramarinas vier para
este Reino I na mesma f?rma. 1 em que se me repre_
sentou; de que mandarei se taça declaração nos Reai_
menras I que estiverem feitos, ou se fizerem sobre
este particular. para constar a todo o tempo, que eu o
houve assi por meu serviço. E mando aos Officiaes
e pessoas, a que o conhecimento disto pertencer, que
cumprão e guardem este Alvará. como se neJIe con
tém; o qual valerá, e terá força de Lei: para o que o
meu Chanceller mór o fará publicar na Chancellaria
na maneira, que se costuma fazer ás mais Leis. Ma:
noel do Couto o fez em Lisboa a 20 de Janeiro de
1646. Jacintho Fagundes B 'lena o fez escrever. REI.

Liv. ~. da! Leis da Torre do Tombo [o). 182. verso

-_.---------_-.:._--
Ord. Liv. 2. Til. 51. á Rubr.

Alvará, em que se determinou I que se não oaeilosufa
'J.enda dos Almoxarifes, r:rhesoureires I ou Reabtdores
mI pagamento do alcance das suas conlas, mas sim em
dinheiro; i não o pagando» serem presos.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem,
qlie I tendo consideração ao que se me representou
pelo Conselho de minha Fazenda ácerca dos grandes
damnos I que tem recebido, e recebem minhas ren.
das I e as partes) que tem juros e tenças situados I~e~_
Ias l em se tomar faz nda cm pagamento das dlVl-
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das. em que estão alcançados nas contas. que dão
alguns Thesoureiros. Almoxarifes e Recebedores. que
rece5em os rendimentos de minha Fazenda em di.
nheiro. gastando-o. e convertendo-o em seus proprios
usos. dando depois em pagamento fa-zenda sua pro
pria. ou de seus fiadores; a qual muitas vezes he de
tão má qualidade. que não ha quem queira nella lan.
çar; e por Regimento dos Contos se toma para meul
proprios; de que resulta perder-se. por se não poder
acudir ao beneficio dellas: Hei por bem e mando.
que da publicação deste em diante todo o Thesourei.
ro • Almoxarife. ou Recebedor. que receber o reo·
dimC'l1to de minhas rendas em dinheiro. sendo alcan
çado em qualquer quantia. a entr.egue logo em di.
nheiro j e não o entregando, seja logo preso. posto
que renha fazenda sua. ou de seus, fiadores. em que
possão ser execlHados; e não sejáo soltos até com
effeito a dita fazenda ser vendida; e o dinheiro. que
deIla proceder. ser entregue ao meu Thesoureiro mór.
ou ao Guarda mór dos Contos; c as partes pagas do
que se lhes estiver a dever de seus juros e tenças; e
demais disso não serão mais admittidos a servir seus
Officios. nem outro algum de minhà Faienda. e se
procederá co:1tra elles criminalmente. na fórma da
Ordenação do· Lív. 5. 'Iit. 60. §. 8; e ass.i he! por
hem. que isco tenha lugar nos Rendeiros de ~Inh~s
rendas. que recebem o rendimento dellas em dinheI
ro. E para que isto seja notario a todos. mando q~e
este meu Alvará se publique na minha Chancellana
mór do Reino; e aos Vedares de minha Fazend,a
encarrego que. depoiil de publicado. o fação cumprir
e g.uardar inviola~elmente; e que na fórma ,acima re·
fenda se proceda contra os ditos Thesourelros, AI:
moxarifes e' Recebedores, s~m embargo do que esta
disposto pelo Regimento dos Contos. que nesta parte
hei por ~erogado; e que este se cumpra c ~uarde I

como LeI, sem embargo da Ordenação, que dIZ: P{U(
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II 101lSaS, "U hou'Vtrerll de dltrar mais de 11m IInno, pas.
J{m por Carfas, t passando por Alvarás, não va/bã,.
João da Silva o fez em Lisboa a 7 de Fevereiro de
..646. Fernando Gomes da Gama o fiz escrever. REI.

Lif.~. das Leis dói Torre do Tombo 1'01. 172.

Old. Liv. 5. Tit. 107. á Rubr.

A/vará sobre a mesma ma/eria do de 6 de Setembro tk
1645 J em que se (luresctnfárão as penas.

Eu EIRei faço saber aos que· este Alvará virem, 1646
que por justas considc::rações, que a isso me movem.
do serviço de nosso Senhor e meu e tado J e conserva.
ção destes meus Reinos: Hei por bem. e me praz.
que nenhuma pessoa, de qualquer qualidade) condição
eestado que seja, saia destes Reinos sem minha licença
por escrito, firmado de minha Real.Mão; e fazendo
ocontrario, se proq:derá contra ena a desnaturaliza-
mento J e perdimento de seus bens; e mando aos
Fronteiros das Provjnciás dos ditos Reinos, e Gover
nadores das Armas, e mais Ministros assi de Guerra,
como de Justiça J não deixem sahir delles pessoa algu.
ma sem a dita licença; porque J constando que o
fazem pelo contrario J se procederá contra elles' na 
mesma fórma; e para q e venha á noticia de todos) e
se não possa allegar ignorancia contra o que por este
Ali/ará (que terá força de Lei) ordeno. mando ao
meu Chanceller mór o faça publIcar na Chancellaria ,
eenviar o traslado delle, sob meu S"Uo e seu signal,
aos ditos Frontt"irog. para que assi o comprão e exc.
cutem inviolave1mente, sem duvida, nem cQntradicçáQ
alguma J e se registará nos livros do Desembargo do
Paço) Casa da Supplicação e Rela5ão do Porto J ao~de



semelhantes Leis se costumão registar. 'Antonio de
Moraes o fez em Lisboa a ti de Fevereiro de 1646.
Pedro de Gouvêa de Mello o fez escrever. REI.

Liv. 4. das Leis da Torre do Tombo foI. 165.

--------

Ord. Liv. 2. Til. 47, á Rubr.

Alvará, em que se determinou, que lIerzb'Ull Govemador
, das AY1tl:ls. ou. outro l\.1iJzistro de Guerra obrigue á ir

ás Frol1teiras a gente da Ordenança» sa(vo em casl) de
notorio perigo.

Eu EIRei faço saber aos que 'este Alvará virem,
que tendo respeito' ao~que o Estado dos Póvos me pedio
com toda a: instancia na~ €ôrtes presentes. sobre não ha
ver de ir ás Fronteiras a gente da Ordenança, por en
tender que isto he o que mais convem á mesma guerra;
pois de outra maneira levando os Lavradores, e mais
gente do serviço da Republica fórá de suas Casas, não
rerião cabedal para pagar as .contribuições, de que a
mesma guerra se sustenta, além da perturbação, que
recebia o governo politico do Reino, e a vexação e inso·
portavei.s despesas, que com isto fazião os Vassallos :
Hei por bem e m:tndo, que daqui em diante nenhum
Governador das Arrn.f\s ,ou qualquer outro Ministro de
Guerra e Justiça de meus Reinos obrigue a ir ás Fron
teiras a gente da Oràenança • salvo em um caso de
~~to~io perigo. invasão e acommettimento grande do
1l1lmlgo. que conhecida mente se não possa rebater
com os Sol~ados pagos e Auxiliares; porque neste ca:o
com ordem minha. ou sem ella (se a oocasião for tao
apressada, que não dê lugar a se me dar conta) pode.
ráó s~r obrigados j e esta mercê lhes faço, alén~ dos
respeitos referidos, por me se{virem com a quanpd.ad~
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de dinheiro) que lhes pareceo podia dar o Reino para
sua defensa: e quero que este Alvará tenha força e
vigor I como feito em Côrtes I e como Capitulo dellas J

e que se imprima I para se poder levar a todas as par_
tes do Reino) a que cumprir; e que valha t como
Carta. posto que seu efreito haja de durar mais de um
anno; e que não passe pela Chancellaria. s,erp embargo
da Ordenação, que o contrario dispoem. Baltha:zar
Rodrigues Coelho o fez -em Lisboa a 13 de Março de
1646. Pedro Vieira da Silva o fez escrev.er. REI.

Ord. Liv. I. Tit. 62. §. 67,

jJbJorá. em (PU u declarou) que os Pro'lfedores ,!ã~ !t'VtI~
"iáo salario. senáo fazeml() pessoalmente as nudiel:tia.
de Revista) e que llão exrcdrria a quarta partê " nem
os Pro,vedares o cobra1"iâo dos Procuradores do COllcelhf1 ,
outes destes o arrccadarellZ das partes.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem.,
que por justas considerações) que a isso me movêrão.:
Hei por bem) que da publicação deste em diante ne
nhum Julgador leve salarios das audiencias de Hevis
tas I senão fa'i.endo-as pessoalmente; e que não -cobrem
os ditos sala rios da mão dos Procuraaores dos Conce
.lhos, como cosmmão, sem estarem cobrados dos con..
demnados) não exc.edend0 a quarta parte do que dei,
xarem condemnado. E para que venha á noti,cia de
todos. mando ao meu Chancelle.r mór o faça publi_
{ar na Chancel1aria; e se registe no Desembargo do
Paço, Casa Supplicação) e Relação do Porto. aonde
semelhantes Alvarás se costumão registar; o que e
cumprirá. como nel1e se coorem • e valerá como Lei.
Manoel do Couto o fez em Lisboa a 4 de Maio de
164á. Jacinrho FaO'undes Bezerra o fez escrever. REI.o ,

Liv.4, da's Leis da Torre do Tombo 1'01. 213.
LL. Extr. cromo 1. Ppp



Ord. Liv. 2. Tit. SI. á Ru&r.

Alvará, em qUi! se delerminóu qfte ru Almoxarffts, 7'he
sOlJreiros e Recebedores) pagassem os juros, tenras e Br.
dmados colli pontualidade a seus tempos) sem as relerem
em JeU pader.

1646 Eu EIRei faço saber aos que fsta minha Provis:ffr
virem. que sou verdadeiramente informa·do que os
Executores dos Alnroxarifados destes meus Reinos de
Portugal) e os Altnoxarifes e The50ureiros) que cabrão
minhas rendas, e pagão ás partes seus juros, teoças c
ordenados, procedem muiro contra meu serviço, ea
pontualidade e igualdade) com que desejo que as
,ditas part€s sejâ'O pagas do d~nheiro ,. q'ue.l'eval'ern nas
folhas d.o Assentamento)o sem nas· di·tos pagamentos
haver preferencias , nem respeitos alglms; e querendo
atalhàr as ditas queixas) que sobre isso ha dos ditos
.Executores) Almoxarifes e Thesourei1'Os) pa·ra que
.as ditas partes fiquem iguaes em seus pagamentos:
.Hei por bem) e me praz)o que o meu Executor mór
ten..ha daqui em diante cuidado de obrigar aos ditos
Executores, Almoxarifes e Thesoureiros, que recebem
o dinheiro de minhas rendas, a que paguem ás partes
(') que levarem em sllas folhas) a seus prazos e tempos,
sem a reterem em seu poder) m:m se apr<;>veitarem
delle; porque desta maneira será o dito -pagamento
igual ,assi para os GTandes e Poderosos, como para
os Pequenos; e aos Executores) Almoxarifes e The
soureiros, que assi o não cumprirem, executará na
fórma grdinaria j e esta mesma ordem quero que Se

tenha nos Iateios, de maneira que as partes não fiquem
lesas na i&ualdade ~os ditos rateios j porque ~es~e
modo ficaraõ os -sobeJos). que houvel' nC\s folhas, hqul'
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dos, e pagos a seu.§ tempos i minha Fã'lenda; e não
se dará ás partes motivo de queixas:.e ainda que com
esta ordem accresça maior trabalho ao Executor mór.
como elk se não diverte em outras occupações, e trata
só desta, lhe fica lugar para as dar á execução» l}oticia
e experiencia para as obrar. pois lhe tocão. e só se
lhe ordena que o execute pontualmente. e seja este
o seu particular cuidado; ao qual mando que '0 tenha
grande de fazer pagar ás parte:; o que lev:.aem nas
folhas do Assentamento de seus juros. tenças e arde.
nados, quando a dle recorrerem com queixas dos
ditos Executores, Alrnoxarifes c Thesoureiros» lhes
nao fazerem bons pagamentos aos tempos e' prazos
devidos; pltra cujo effeiro quero que () dito Ex~clltor

mór tenha 'tOda a jurisdicç~o necessaria curnulativa.
1= nã<:t privativa; e d~rá appelIa~ão e aggravo pa.ra o
Conselho de minh Fazenda» a:@od.a se fará jllstiç:1l
ás partes» ('om dc;claração, que <ias execuções ~ que
fizer. não ha de lewar cousa alguma~ sem embargo de
um Alvará» que tem» para ieva·r a dez por cenro cla.s
execuções» qlle por meu mandado 'fizer a fa vor de
algumas p~rtes. E pam que isto seja notario a todes 06

Exeéucores» Almoxarifes e Thes.oLlreiros. mando ql:le
esta minha Provisão s.e publi<que .. e registe na Chau
cellaria» e nas mais partes .. ~oode necessario fer»
com c.omminaçãa» que contra 'aqyelles, que a t0ce
derem, hei de manda r proceder com o r-igor da Jus
tiça. que houvrer por bem, e meu serviço; a qual
Provisão quero que valha, CO'mIl,) .cana» sem embargo
da Ordenação do Liv. 2. erd. 39. e 40. !em contrario.
Antol1iG> Pereira afez cm Lisb@a a 4 deJunhro de 1646_.
Fernando Gomes da Gamai a fez escrever. REI.

Liv. 4. das Leis da Torre do Tombo foI. 173•

Ppp 2
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Ord. Liv. 5. Tit. 107. á Rubr.

'.111 ará» em que se ordmou que os COllsules das Nafõu
. estrangeir(/s impedissem aos lV1es/Yl!s dos Na'vias levar
Ressoa alguma des/.e Reino parafóm sem ordem d'EIRei.

]646 Eu EIRei fàço saber aos que este AI vará virem,
1'}pe, p<;Jr evitar o grave damno, que :l meu serviço,
e ii con'serv~llrão do Reino poderia resu'ltar da fugida,
que delle fal.ião alguns Naturaes em Na vias estrangei.
ros: Houve por- bem de encarregar aos Consules das
Nações tenhão particular cuidado ~e o prevenir, abri.
gando os Mestres dos Navios a dar segurança a não
levarem neJles pessoa alguma para qualquer dos portos
marítimos ,do rnc:::smo Reino se'm expressa Ordem mi.

:nha; pelo que mando a t,odas minhas Justiças, Offi.
'ciaes e pessoas dos diws meus Reinos e Senhorios, em
particular aos dos Lugares e Portos de Mar delle, que
dem toda a ajuda e favor J que for necessario, a0S ditos
-Consules', para que na conformidade acima referida
possão executar o'l:Jue por esta minha Resolução arde.
no; c para t'ste efI; ito se dará a cada um dos mesmos
Consules a copia deste Alvará, assignado por Pedro de
GOllvêa de Mello', meu Escrivão da Carnara, e do
rlespabho do Desembargo do Paço: o qual se cumprirá,
ÍÍltêir.amente, como se nelle contem, sem duvida,
nem ceJOttadicção alguma; e valerá, posto que seu
flffeito haja de durar mais de trrn anno, sem embargo
da Ordenaç.ão do 2. Liv. 'Iit. 40. em conrrario; e se
registará nos livros da Mesa do Desembargo do Paço,
Casa da Sllpplicaç~o., e Relação do ~orto , aonde se..
melhahtes se costllmão registar. Antonio de' Moraes
o fez em Lisboa a 4 de Julho de 1646. Pedro de Gou..
\1,8a de MeIlo o fez escrever. REI•

.ti" ~, da5 Leis da TotIe do Tombo fpl. 184.
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Ord.. Liv. I. Tit. 10. §. 17.

A/vará, em que se declara, que os Feitos da Fazenda se
despnchem no Crmsdho d.1 mesma, dtrogando o Decrel'
de 23 de Dezembro dt.' 16,p.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem, 1646
que por um Decrero, que passei a 23 de Dezembro do
anno de J 642, houve por bem e mandei, que os Fei-
tos, que tocassem a minha Real. Fazenda, se d~spa

chassem na Rdaçâo, como arégora se fez por virtude
do mesmo DeGrcro; e considerando no 'damno. que
disro resulta á dita minha Fazenda. por se não ter na
Relação tanta noticia e conhecimento das materias
tocantes á mesma Fazenda, como tem os Ministros J

que quotidianamente <lssi tcm no dito Conselho, e por
outros respeitos, que a isto me movem: Hei por bem J

que daqui em diante se despachem no dito Conselho 'da
Fazenda todos os FeItos. e causas. que a e1la pertence.
rem. com assistencia dos Vedares e COJlselheiros do
mesmo Conselho, como se despachavão antes da Or- •
dem. que dei pelo dito Decreto acima re[d'ido; e
para este effeito mando venhão ao dito Conselho os
Juizes de meus Feitos da Fazenda. e os mais Desem
bargadores da Relação, que para o despacho dos taes
Feiros forem chamados, para que no Conselho se
despachem e sentenceem. finalmente. como for,justiça J

sem nisto haver duvida, nem contrad,cção alglJma ;
por quanto tenho entendido. que assi convem a bene_
ficio de minha Fazenda e bom despacho das partes.
que he o que me move a que se n50 descaminhem:t
nem di.virtão os despachos dos Feitos do .Conselho
della: e para que se saiba ser esta minha. tenção ~

VOlltade, mandei passar este AI vará. pelo qual derogo
e hei por derogado qualquer outro. Oll Ordem J' que
em Contrario di to seja pas.sada i e quero J que este SC·
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,cumpra ~ gua.rde rá{) inteiramente. como neHe se con•
. tém. e que se regisre no livra de minha Chilncellaria
e no da Casa da Supplicação. e no livro dos Regimen~
'tos de minha Fazenda. aonde semelhantes .A.. lvarás se
costumão regista1'. para a todo o tempo se saber o que
mandei ácerca dos despachos dos Feiras. que tocarem
á dita minha Fazenda. haverem de ser dados e senten.
ceados no Conselho della. na fórma admn declarada.
E este Alvará quero que valha. como Cana feita em
mel!! nome. sem embargo das OrdenaJYões em contra.
rio. Luiz de Lemos o fez em Lisboa a 6 de Agosto de
!646. f:t~ernão Gomes o fez escrever. REI.

Liv. 4. das Leis da Torre do Tombo foI. 180.
Liv. 9. da Supplicação foI. 349'

Oro. Liv. 5, Tit. 107. á Rubr•.

Alvará, tnl qu~ se prohibio que alguem sabisse do Ráflo
sem ordem d' ElRei. e por tI/e assignada.

1646 Eu EIRei faço saber aos que este meu Alvará vi.
rem. ql'le por justas considerações. que a isso me
movem. do serviço de nosso Senhor e meu. estado e
conservação dest'es meus Reinos -: Hei por bem e me
praz. que nenhuma pessoa, de qualquer qualidade.
conciição e estado que seja. se saia destes Reinos sem
JUinha liceBça por .escripro firmado de minha Real
Mão; e fazendo o contrario, se lhe sequestrem logo
seus bens. e se proceda contra ella a desnaturamen[~.

E mando aos Fronteiros das Províncias dos ditos Rei.
nos, e Governador das Armas, e mais Ministros. assi
de Guerra, como de Justiça. não deix,em sahü dellas
pessoa alguma sem a dita licença ;' porque constando
que o fazem pelo contrario, se procederá contra elle.s
na mesma fórma. E para qu~ venha.á Aotkia de tadOs1
e se não possa allegar iguorancia contra ,o .qlle por estC
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Alvará (qu'i terá força de Lei) ordeno J mando ao
Chanceller mór o faça publicar na Cnancellaría. e en
viar com o tra slado delle Cartas, sob meu Sello e seu
signal. aos ditos Fronteiros. para que assi o cumprão
(executem inviolavelmente, sem dúvida, nem contra
dicção alguma; e se registará nos livros do Desembargo
do Paço, Casa da Supplicação e Relação do Pono J

aonde semelhantes Leis se costumão registar. Anronio
de \Vloraes o fez em Lisboa a 5 de Seren~bro de J 646.
Pedro de Gouvêa de Mello o fez escrever. REl.

Ord. Liv. '2. Til. 4-5, §. 4-1.

Alvará. para qlle aos Minislros da Casa de Braganfa u
repute oseu ser'viço, como feito nos lugares da C01~t/.

Eu EIRei f!lço saber aos que este Alvará vi,rem J

qLe por jtJstas considerações de meu serviço. que a
isso me movem: Hei por bem e me praz de declarar J

que aos Bachareis, que servem de Ouvidores e Juizes
das Terras <do Ducado de Bragança, se .lhes leve em
conta o tempo I que servirem, como.s.e o fiulâo pela
Corôa nas Correições de Judicaturas: e para que .ven.ha
á ~oticia o que ass.i ,ordeno, mando que se registe no
LIVro do Desembargo do Paça J e mais par.les J aoncl~
.tocar: para que daqu.i em diante se obscr..ve e goarde
esta minha Resoluç~o inteiramente, como ne..lJa se
contém, sem duvIda) nem contrad cç{ip a)gurn~; por
que ass.i o hei por bem: e este me praz J que .valha ~.

tenha força e vigor. posto que seu etfeito'haja dedura.r
m~ls de um alll10) sem ~mbargo da .Ordenação do
Ú/.!. 2. ri/o 40. em contrario. Antonio de Motaes .0,

fez em Li boa a 13 d Olltubro de 16+6. -Ped~o de
Gouvêa de M 110 o fez escrever. REl.

Archivo dn Casa delBrngall.ça •.



_....a..--.. _

Ord. Liv. $. Tit. 80. á Rubr.

A/'vará. em que se mandou ovur7Jnr a Lei da probibifá,
das pislólas.

1:64-7 Eu ~IRei faço saber aos 'que este _Alvará de Lei
virem) que ha vendo provido a Ordenação com o re
media necessa.rio. para se evitarem os damnos, que
cada dia se experimen.tão do uso das pistólas) e do
pouco teinor das Justiças, com que se amparão homi.
ziados em casas particulares,' se alliviárão depois as

. penas) que neStes casos 'se pr0mulgárão contra os
transgressores destas Leis por aJgu ns respe.itos -e con.
vellienclas. que entãp se cOLlsjderárão; porém a expe.

'ricncia tem mostrado o contrario pelos excessos, que
acontecêrão e acontecem de ardina rio , por se não
executarem esta-s penas) como as- dispunha a Ordena.
ção. E porq ue he justo para exemplo da ] ustiça e
escarmento dos de'li-nquemes, que dIas se observem
em seu primeiro vigor: H i por bem e me praz, que
daqu-i por -dialHe se guarde inviola\'elmenre a Ordena.
ç~o no que dispgem nestes casos; e assi se publique nas
partes costumadas, para que chegue á noticj~ de roo
dos. E mando ao Regedor da Casa da Supplicação,
Govetnador do Porto) e aos De-sembargadores das ?itas
Casas) e a t<3dos os Corregedores, Ouvidores, JUizes,
Justiças de meus Reinos e Senhorios) que a cumprão
e guardem, e fação i!1teÍramellte c~mprir eguardareste
meu AI vará· de Lei) como se neUe contém j pelo que
ourrosi mand<3 ao meu Chanceller mór o faça logo pu
blicar na Chancellaria " n'<l fórma) que nella se costu
mão pub1icar semelhantBs Leis j e sob meu Sello e seu
sigf1a'l, mandará passar a copia delle aos Corre~edores,

Ouvidores) Juizes e Justiças dos ditos meus ReInOS ~ os
quaes, tanto que a receberem, a faráõ ol1crosi publIcar



~ffi suãs Corriàreas e destrkros. para assi se ter énten...
dido o que por estl! ordeno; e. se· registará nos l'i\'JlOS

do DeS'embargo do Paço) Casa' da Supplicação e Re..
lação do Porto. aonde semelhantes Leis se costumã~

registar. Antonio de Moraes a fez em Lisboa a 2;3 de
Fevereiro de 1647. Pedro de G{)uvêa de Mello a fez.
escrever. REI.

Liv.4. das Leis da Torre do Tombo foI. 187'

J

Or-d. Liy. 2. Tit~ II. §. [.

'd/vará) {'m que se de.fe-rminou. qUi! ('m nenhum ttf1Jp~ S~

pudesS! aarescenlar a quantia do encabeçamento das
Bisas; e os CorregedfJres castigassem 0$ excessos.e vo
J;;a{oes dq.s Olficiaes..

Eu ElRei faço saber' aos que este Alvará virem. e 1641
oconheciment<:> oeIle pert~ncer. que) havendo respeito
ao-que o ,stado dos Povos dos meus Reinos me repre..
sentou no Caflitul.o 6.7. nas çort.es•• qp~ se ceJebrárão
nesta Cidade de Llsboà em -2 g de Janeiro do anno de
1641. a que mandei r.esponder nG de 1642, sobre (j)

tributo das Sisas; pedindo.me o tirasse de todo) plL
modificasse f cessando as guerras; e que se não us~sse

do.s Artigos e Leis feitas sobre sua cobr~11ça) por se
evitarem as exorbitancias e vexa-ções) que os Povõs
padecião: E posto que' os Reis meus antec és ores não.
eeferirão a ·esta materia nas Cortes, em que lhes foi
proposta. pelas razões., que ndIas se declarão: Hei.
C?m tudo por bem oe lhes conceder que daqui em·
dIante se não acc,rescentem em tempo algum enca-~
beçamentos das Sisas.; e que os Corregedores das.
Co~arcas nas Correições) que fizerem conforme seu J

Reglln..er;E0' .a fação c,om os Almoxaüfes e ~~eç\lto.re~ 4:
LL. J;.xtr. 9:Qm. 1. 9qq
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e muito em particular se informem. e jnql:lfrão todos
4>5 annos' das exorbitancias e vexações, que acharem
se commettem por quaesquer Officiaes 9as ditas Sisas;
fazendo ~utos. e pro~endo com todo o ng?r de Justiçai
de manel'ra que se evitem todas as molestlas e vexações
oe. meus Povos na arrécadação deli as; para o que
lhes dou toda a jurisdicção no castigo dos di[QS exces.
sos. E outrosi mando a todos os Desembargadores,
Corregedores. Juizes e Justiças, Off1ciaes e pessoas
de meus Reinos. que cumprão e façãd inteiramente
cumprir o que por este Alvará ordeno, o qual valerá,
como Lei feita em Cortes; e o Chanceller mór o
fará publicar na Chancellaria. e en~iar pelo Reino
Cartas sob meu SelIa e seu signal; e se registará nDi

- Livros do Desembargo do Paço-. Casa da· Supplicação
e Relação do Porto. Gaspar de Abreu de Freiras o
fez em Lisboa a '26 de Abril de 1647. Pedro de Gou.
vea de MeUo o fez escrever. REI.

Lei 4. elas Cortes de E1Rei D. JoiCJ. IV.

---:------'--
Ord. Liv. t. Tit. 78. §. 19'

'iJl'ltt1rá. mi que se determinou se p8desum tirar ugll11do$
tscrlp/uras, jurando as partes pel'llnle fJuQtsquer J/ll
gadores) q.ue não apparecem as primeiras.

~647 Eu -EfRei faço saber ~os que este Alvará víre~,
. e o conhecimento delle pertencer. que havendo respeitO

ao que os Procuradores dos Povos de meus Rein~s me
propuzerão nas Cortes. que se ce1ebrárão nesta CIdad:
de Lisboa em 28 de Janeiro de 1641. a que man~eL
respoader no de 164-2 t no Cap. 66. se rnt: pedJO.
que:;, se podessem tirar segundas escripturas de noras,
jurando as partes. que não sabião dai prímeiras; e pot



EXT~A.AaANTE~ ~[

tSCUS31' custos a meus VassaIlos) sem r-equerer na Me~
do Desembargo de 'Paço, e a eltes fazer-Ines mercê :
Hei por bem, qtie da pubiicaçã{) desta em diante se
possão tirar segunda vez escrípturas das notas ,jurando
as partes) que não sabem das primeiras'J perante qual.
quer Julgador com seu <Jespacho, sem sec necessario re.
querer ao Desembargo do Paço: e mando a todos os Cor~
regedores, Desembargadores; Juizes, 1ustiças, Ofpciaes
e pessoas de meus Reinos e Senhorios) que cumprão, C;
fação inteiramente cumprir o que por esta rninh~

Lei em Cortes ordene. E para que vellha á noticia de
todos, mando a0 meu ChanceHer mór a faya publicar
fia Chancellaria) e enviar pelo·Reino Cartas, sob meti
Sello e seu sígnal; e se cegista'fá nos livros da Mesll
do Desembargo do Paço, Casa da Supplicação e Re.
lação dG Pono, aonde seme~hgntes Leis se costumão
reg·ístar. Gaspa·r cle Abreu de Freitas a fez em Lisboa.
227 de Abril-de 164-7. Pedl'O de Gouvêa de MeUo Q

fez e!lcrever. REJ.
Lvi 11 das ClIrtes d'RIRei D. Jeão IV.

------...-----
Drd. Liv. 2. Tit. 8. i. 2.

'Alvará , m; que se determinou ,qru as Justiças s,mill1Yt'S
assisJisullJ aos PreladQs, e seus PisiladoYfs. 11~ qu.e
toca ás visitas; eja'ZendD queixa no Payo sobrt (I rt

JOl'maçáo dos costumes, se lhes defira Sf~ 8u/ra jofor""
mafão.

Eu EIRei faço saber aos qll ~te meu Alvará vi. 16+'1
,re!n, que nas Cortes, que celebrei ne.sta Cidade de
Lisboa em 18 de Janeiro de 164' I a que mandei
responder no de 1-642 J e confirmei no de 164-5.
~e propoz o Estado Ecc'lesiastico deste Reino, no Ca'...
pltulo ':l, que o remedio das visitas contra os pecca...
dos publicoi ie ~~lfr.aquee-ja com· faltar~m provas a

Q.qq z. .
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. clles, em respeito dos poderosos ~ ql:1e intimidavão Of

denunciadores, pedindo-me. mandasse amparar sua
'jurisdicção. ordenando aos Corregedores das Comar_
cas. qúe. qualld9 fossem por Correição. devassassem
.das pessoas. que nas ditas visitas offendiâo aos denull
dadores e testemunh~s; e que á petição dos Prela.
dos tirassem tambem devassa particular dos casos.
Aue nesta materia lhes apontassem, para Eu 0S mail.
<lar castigar. como fosse justiça: a que mandei re.
:sponder, que contra os que impedião as denunciações
·mandaria encarregar aQs ditos ,Corregedores) e n1ais
Justiças dessem toda a ajuda e favo)" aos ditos Prela
~os) e seus Vi~itadores ; e que, quando os excessoi
tpedÍ/>sem devassa particular, recorressem ao Desem
bargo do Paço) para eu na materia mandar prover,
tComo cumprisse ao serviço de Deos e meu. E vendo
JOra as razees ... que de novo me 'represento!! o dico
s,Estad.Q.Etclesiastico na r~plica.'t qu~ me fez s.obre este
particular: Hei por bem de declarar, que) quanto á
assistencia , que pçdem • de que os ditos Corregedo.
res das Comarcas, e mais Justiças lhes assistão, e dem
ajuda. quando de-suas pessoas tiverem neeessidade.
está bastanteqlellte provido. pelas Leis do Reino) que
he .minha tenção e vontade se observem nestç pa~~i
cular .muito inteÍ'ramente. e com todo o- favor d3'S
Igrejas. E mando e quero, que facerido-se queixa n()
'Desembargo do Paço por algúm dos ditos Prelados

obre reformáção de costumes) se lhe defira logo sem
informação do Corregedor, nem outro Ministro algum.
não havendo razão panicu}Qr para o c:ontra·rio. EeSie
Al\Tará se cum.pr,i~' i~çeiramente, como'neJIe secon.
tém ) o qual se regis.tará.. nos Livros da dita Mes~ dI)
Desembargo do Paço ,. para se te.r assi entendIdo.
Gaspar de Abreu de Freitas o fez em Lisboa a 27
de Abril de 1647. Pedr.o de GDuvêa de MeIlo o fez
.c$crever. REI.

~,ej 11' das çorte& ~JR.j D. JQiii IY-~
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Ord. Liv. 3. Tit. I. á Rubr.

Alvará sobrt os privilegias dos Contratadores das renrltn
ttocs, extilJguindo as Conserva/arfas par,a caubccer das
suas causas.

Eu ElRei faço saber aos que este meu Alvará vi- 1647
rem, que nas Cortes, que celebrei nesta Cidade de
Lisboa em 28 de Janeiro de 1641, a que mandei re
sponder no anno de 1 G42, me foi proposto pelo Esta-
do da Nobreza o cup. I R. do teor seguinte: A expe-
riencia tem mostrado, que uma das faltas de admi
nistração de justiça procedia das Conservatorias , que
nos Cannalas e Assentos ~ celebrados com minha Fa.
zenda, se da vão aos Contratadores para não responde-
rem, senão' no Juizo da Conservatoria em primeira,
e em segunda instancia; e para elles poderem corno
Auctores demandar e advocar as causas ao mesmo Jui-
zo: de que se seguião grandissimos inconvenientes e
damnas, e para se evitarem, me pedião mandasse, que
daqui Cm diante nos Contratos, que se celcbrass m, se
não pusesse a clausula de ha ver ConservJdor dell<!s; e
que corressem as causas no Juizo, a que tocarem; e que
as Conservatorias , que esrãa já concedidas, se acabas-
sem, tanto que acabassem os tempos d<>s· Contratos;
e que nesta se fizesse logo declaração, que a parte,
que usar de privilegio affectado, alem de lhe não
valer, perdesse pelo mesmo feito a ca usa: E tendo
consideração ao referido, e ao que os mais Estados do
Ecclesiastico, e Povos do Reino me representárão'sebre
esta rnateria;. e ao prejuizo, que resulta, e tem re
sultado a meus Vassallos no geral e panicular de cada
uma das Conservatorias , que atégora se ordenárão nos
ICantratos). ql:le- se fizerão com minha Fazenda; com
que se causou vexação Cl molestia nas pessoas) quê por
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alguma 'Via-erão rlevedores êl 'Otttfa~ partiruta1'~; sendo
trazidos a ellas dos lugares mais distantes do Reino;
e muitas por não acuduem ás citações) que lhes erao
feitas, serem condernnadas no qu.e se lhes pedia: e
.110S casos criminaes servirem as ditas COllscrvatori:u
de refugio aos culpados, e ficarem os crimes sem cas.
tigo, com perturbação e escandalo publico: querendo
atalhar estes inconvenientes e outros, que se podem
seguiT em deservjço de Nosso Senhor e meu, e para
reputação da justiça: Hei por bem) e me praz, con.
-cedendo ao Estado da Nobreza o que ácerca dlsto me
pedia, de extinguir, como por este meu Alvará) que
-terá força de Lei feita em Cortes, hej por extinctas ai

-ditas Conservarorias, para que mais as não haja I nem
se 'Use de:llas, depois de acabado o tempo dos Con.
·tratos , ;por que se concedê.rão ás pessoas, que os fize.
-tão Ico.m m,inha Fazenda, por cuja causa se poz neIles
:esta clausula; a qual se não porá mais; nem haverá
.c~>Flservadores em Contrato algum, que com ella
-se faça: e nas Conservatorias, que est~o concedi.
-das, du'ranre o Contrato: Hei por bem declarar I que
-a .p>arte, que usar de privilegio affectado, alem delhe
não valer (c0mo he de Direito e minha tençã<i» ) perca
pelo mesmo feito a causa: e mando aos Desembarga•
.Gores', CQrregedores, Juizes, ] ust'iças, Officiaes e
-mais pessoas de meus Reinos e Seflhorios; c mais em
,par.ticular aos Vedores, Conselheiros, .e Minimos de
:minha Fazonda, a cuj.o ca'rgo está 0 fazerem os arren·
,gamentos ·e Gontra-tos de.lla , não ponhão neIJes, nem
""ons-ínrão pô.r clausula alguma, por .que se conceda
aos Contrata<dores delles Conservador particular; por.
~ue, fazendo o cOAtrario, mandarei proceder contra
-ebles (<de mais .de perderem seus Officips) com a cl~.
monstração, que for servido: e este se-cumprirá inrer.
·ramente, OQmo onelle se co.ntem t posto que seu effeitO
thája de ~m.ar .mais de um anno t sem embargo?&
.ordeuaçáa da /.iv. 2. 'IiI. 40. J que o <centrario dl~.
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poefn : e para que venha á notkia de todos., mande
ao meu Chancetler mór o faça. publiJcar na Clu\n(el~

laria. e enviar Cartas pelo Reino sob. meu. se11o- e seu
signal: e se registará nos livros do Desembargo do
Paço. Casa da Supplicação) e Relação do Porto,
aonde semelhantes Leis se costumão registar) e nQ

Conselho de minha Fazenda. Gaspar de Abreu e Frei..
tas o fez em Lisboa aos 28 do mez de Abril de 1647,
Pedro de Gouvêa e Mello o fez escrever. REI.

Ord. Liv. I. Tit. 75. §. 17.

Alvará. tm que' se deltrmina) se náo pague mantimenf.
aos bomms dos Alcaides e Meirinbos) um certidão dos
Ojjiciaes da Camam) aonde ser'vem J «Iem da que lhes
passão os Julgadores.

Eu EIRei faça saber aos que estª Lei virem) que
bavendo respeito ao que pelo Estado dos Povos de
meus Rçinas me foi propasxo UQ Capitula 90 das
Cones J que celebrei nesta Cidacl.e de L-is.boa em 28
de Janeiro de 16+1 J a que mandei responder no
anno de 1642 J que os Meirinhos e Alcaides das Ci.
dades) Villas e Lugares destes Reinos tlnhão obri
gação de andar a~ompC\nhados com C~tto numero de
homens) para o que de minhà Real Fazenda se lhes
dava por rn~us' AlmoJ(arifes e Exeçu{orçs o manti.
~enro necessari~ j e porque elles, o cobravão ) e não
dlspendiao com os ditos homens. que de ordinario·
ná? trazião, andando muito mal acompanhados) por
cUJa, ra'lao faltavão ás suas obrigaçõC's; pedindo-rne
~andassé'se lhes não fizesse pagamento do dito fl1ªO
~lmento) sem constar) que os traurn por certidóes
Juríldas dos Officiaes das CamaJ"as J de mais das .qyC



costumão passar os Julgadores para õ dito effeito;
'e na conformidade da resposta, que lhes mandei dar:
Hei por bem, que da publicação desta em diante se
não faça pagamento aos ditos Meirinhos e Alcaides I

do dito mantimento dos homens, sem constar por
certidão dos Officiaes das Camaras I aonde forem mo.
radores J que elles os acompanhão; a qual certidão
será jurada J álem das que costumão passar para o
dito effeito os JLI Igadores J perante 'l.uem servem; e
que nas residencias se pergunte daqui ao diante par.
ticularmente por esta materia. E mando a todos os
Desembargadores J Corregedores J Juizes I Justiças J

Officiaes e pessoas de meus Reinos e Senhorios I que
curnprão J c fa~ão inteiramente executar o que por
esta minha Lei I feita em Cones J ordeno: e para que
venha á noticia de todos I mando ao meu Chanceller
mór a faça publicar na Chancellaria I e enviar pelo
Reino canas) sob meu Sello e .seu signal: e se re·
gistará nos livros da Mesa do Desembargo do Paço I

Casa da Supplicação J e Helação do Porro ) aonde se
melhantes Leis se .costumão registar. Gaspar de Abreu
ue Freitas a fez em Lisboa a 2 g de Abril de r6,1-1.
,9aspar de ~ouvêa de Mello a fez escrever. REI.

J,ei 12. das Cortes de Ell\ei D. João. IV.

Ord. Liv. 2. Tit. 9. §. 4-.

',d/vará J para qUt os Meirinbos n0111eaáls pelos Prelados
do Reino) possáo trazer varas brancas) re(orrmdo para
tste ifjf.'iJo ao Desembargo do Pnfp.

I

)647 Eu EIRei faço saber aos que este meu Alvará v!
rem, que havendo visto nas Cortes, que se celebra
rã'} nesta Cidade de Lisboa o anno de 16-+1, a qu~- - - .
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mandei responder no de I6,p» e confirmei no de
45 , a replica, que o Estado Ecclesiastico me fez so
bre a repos,ta. qu~ fui servido dar á proposta, que
me offereceo no Capitulo 12 ácerca de haver Meiri.
nhos nas Cidade~» Villas e Lugares» em que havIa
Arciprestcs, e Vigarios da Vara, para boa administra.
ção da Justiça Ecclesillstica; pedindo-me de novo»
lhes concedesse licença, para qu(' os Meirinhos, no
meados pelos Prelados nas Víllas mais populosas» pu
dessem trazer varas brancas na fórma, que se usava,
Cestava concedido nos Arcebispados e Bispados do
Reino; porque sem varas erão menos temidos e re
speitados; e tendo consideração ás razõei» que sobre
este particular se me representárão: Houve por bem
de declarar, q':Je assi como fico advertido para prover
cm favor das Igrejas sobre haver Meirinhos nos Luga..
res I aonde houver Vigarios da Vara e Arciprestes,
assi o fico tambem para lhes conceder a insignia da.
vara br~nca » que pedem. sobre o que recorrerá5 a<J
Desembargo do Paço (como sempre se fez). aonde se
terá respeito ás razões que allegarem. para que se
lhes defira com tod~ o favor, que parecer necessario
áboa administração da Justiça. E este Alvará ~e cum..
prirá inteiramente, como neUe se contém. Gaspar de
Abreu de Freitas o fez em Lisboa a 28 de Abril de
1647, Pedro de Gouvêa de Mello o fez escrever. REI~

Lei J9. da. -COllte•.d'EIR.i D. Joã. lW~

LL. Éxtr. 'Tom. I.



L E. r s

-------
Ord. Liv. 2. Til. 35· §§. l. e 4.

AJvethí, em, qr~ u delermimu, que o Nelo,. ou ou./rí) T/ará4
ll'giJinn, de.sandeitte do fiLhfJ prillJO{eHi/o tal/elido, u

. prefira ao filho ugundo -vivo mM. hns da Cotôa.

1647 DDM- Jnãq., p<!Jr grAç~ de f)oos Rct '~e P'ort'lgal
e dos Algarves, d.'a I"'éll)· e d'àlem ma-r, em Africa
Senhor. de Gui41é, e da CM úisc'<l, Na.vegação ..
eornm~rcio da Ethiopiã, lhabia, Per-siã, e da lndia •.
et-e•. Faço saber ao~ que esta minha Lei virem.,. que
nas Cortes, qut celebtei nesta Cidade de Lisboa ,com
9S Tres ESCádos do ReiM erh· 28 dê Ja neiro de ,64[ j

a·que mandei responder no de 164-2-, e confirmei no
de 1645, se· me fez pelo Estado da Nóhreza no Ca.
pitulo 27. a ~roposca do. teor ségl:Jinrê :

Tém móscrado-à experiencià sçreÔl' muito prejudi.
(:iael ii Nobreza do Reine alguns Capiculos da Ui men·
tal, e qi:l~ convem muiro ao estat!o dó mesmo Reino
"áver Relles álteraç'ão, para que assi sejão os Sl!hhoret.
Réi~J, ~lhor ~rvidos, e renhia VassalIos, qUe coAser-

€m a oobr~za é casã de seus passados. Um delles era
serem ~xcluidas ela sutcessão dos oens da Corâa as fi
lhas, e netos dos Donararios. Outro. haver de succeder
o filho.segundo, que se acha vivo ao tempo da morte
de seu pai, e não o filho de filho primogeniw, falle
cido em vida delle; porque com o temor,de·succeder
este caso, não achavâo os filhos maior,cs casamentoS
iguaes á sua qualidade. E da mesma maneira o Dona.
tario, que não tem mais. que filha, a não póde casar
com tão grande pessoa. como casára, se houvera .~e
succeder nos bens da Corôa. Pelo que me pedlao
mandasse revogar a Ordenação do Uv. 2. cril. ]1-

. §§. J. e 4- J ordenando gue na sucçessão dos bens da

/
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Corôa haja representação j assi como nos morgados,
e bens parrimoniaes, succedendo o neto filho do filho
mais velho, fallecido cm vida 'do pai. E podendo.
succeder a filha, ou neta em falta do filho, ou neto
varão, e não o filho segundo.

E tendo consideração a esta proposta e replica, que
sobre a resposta dell~ se me fez; e ao que o Estado
Ecc1esiastico rambem me representou sobre a mesma
materia, por ella ser da qualidade e importancia, que
se deixa ver, mandando.a tratar por pessoas de letras
do meu Conselho, e outras de experiencia, e por fazer
mercê aos Nobres do Reino, e desejar que as familias ,
casas e estados de meus Vassallos se conservem e au
gmentem em sua antiga nobreza, e folgar que sejão
sempre honrados e accrescentados : Hei por bem, e me
praz declarar por esta Lei, que na successão dos bens da.
Corôa por fallecimerito do Donatario ultimo possuidor
haja representaçâo sómente entre seus descendentes va
rões, sem embargo da Ordenação do Li-v. 2.'l'it.35.§§.r.
e4. J que dispunha o contrario; a qllõll hei por derogada.
neste caso.; de maneira que o neto, ou qualquer outro
varão legitimo, descendente do filho primogcnito, seja
sempre preferido ao filho segundo; e que assi se julgue
epratique daqui em diante, posto que as Doações sejão
antigils , salvo naquellas , em que além da prohibição
da Lei mental se achar expressamente declarado que
succeda o filho segundo, e não o neto do filho primo.
genito i porque nestas se guardará sua disposição: com 
tal declaração que esta minha Resolução não terá lu
gar» nem .comprehenderá aos filhos segundos J que ao
tempo da publicação della ti verem o primeiro, e mais
proximo lugar na successão de seus pais; por se não
acharem precedidos do filho maior successiveJ. que
ao tal tempo estivesse vivo; por quanto estes succede
ráfl, ainda que fiquem netos» filhos do filho mai.s velho
fallecido; salvo havendo na Doação e institui.ç~o c1all,:,
sula e disposição expressa em contrario. E sobre í\ suc~

• RJ'r 2' •



cessão. das filhas não hei por bem afterar ° que está
disposto pela Ordenação. E mando'a todos os Desem.
lía.rgadorcs) Corregedores) Júizes e Justiças, Officiaes
e' pessoas de meus Reinos e Senhorios. que cumprão e
faç~o inteiramente cumprir I e executar o que por esta
minl1a Lei) feita em Cortes. ordeno; a qual se registará
nos Livros da Mesa do Desembargo do Paço, Casa da
Su pplicação e Relação do Porto, aonde semelhanres Leis
s'e costumão regista..·. E para que venha á noticia de
todos. mando outrosi ao meu ChanceIler mór a faça
publicar na Chancellaria. e envi-e Cartas- pelo Reino)
,~ob meu Sdlo e seu signal ; e este valerá, posto que
seu effelro haja de durar mais· de tlm allllO, sem em-

. burgo da Ordenação dn [tu. 2. 'fil. 40" que dispoem :
~U! as (ou.sas, cujo ~fftilo ho/wtr de durar mais de fllIl

imlo, passem por Ca.rlas· e l1iif) por Aluarás. Gaspar de
Abreu Cile Freitas o fez em Lisboa a 2 de Maio.
de 16+7. .Pedro d.e Gou vêa. d_e Mello o, fez escr.~
ver. RE1:-

L~i 2, das C0rtes ll':EIRei D. loâo IV:;

~_.----~.

Ord. Liv.. 4, Tit. 8.0. á. RuIm

,Alvará',. ttll· gUt u· determina' que os testamentos fiil'esi

por Religiosos, mi· que- u tkixa hera/Iça) ou· /eg~doJ>
pata· suas Ri:l~f[io~s) naó va/háp I. uem se cumpf(J.o.OS.
dilas let,tldos e heranças.

;16+7 'Eu EIRei fa-ço saber aos que-este meu AI'varâvi-
. rem), e o conhecimento· dél1e pertencer) que • havell~O'

. respeito ao- que nas Cortes geraes, celebradas nesta CI
dade de Lisboa em 2.8 dias de Janeiro do·annode 164f ,.

me foi proposto pelo Estado dos Povos no Capit~l~ 8,.
que houvesse. pOt ~em. ordenar que nenhum·.Re1Jg~OS()
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pudess~ e..sçreyer em tesJamento, pelo qual se deixasse
ao seu Mosteiro algum legado, ou herança J e que pelo
mesmo caso fitasse a disposição do tal testamento
nesta parte nulla, por evitar as persuasões J enganos.
c outros graves inconv~nient.es. a que os Testadores
naquelle tempo estão sujeitos: E outrosi • tendE> cansi
deração ao AI ..ará. que por estas e outras justas cau
sas se passou em 26 de Março do anno de ]634 .para
o Estado da India, por que se ordenou. que da publi
c:lção deHe em diante todos os tcstament~s e codicil
los, que os Re-ligiosos resiqemes no dito Estado fizes
seb. em que as Testador~s institlJissem sua 'Religião
por herdeira. ou lhe dei~assem a~gllns legados. ·não.
se hou-vessem pOl' válidos no que tocasse ás ditas he..
rança-s e·legados, n.em se cumprissem, J:lem tivessem
effeito ~ Hei por bem, que pela mesma ma·neira se
extenda e cumpl:a o disposto no dito Alvará, nas suas
disposições e legados dos defuntos" escriptos pelos;
ditos Religiosos pàra suas ReJ.igiéles. nestes meus. Rei
nos e Senhor.ios, e Estados de Portugal. E mande a;
todos os Desembar~adores,. Corregedores, Juizes"
Justiças, Offi'ciaes e pessoas de meus Reinos e Se_
nhorios, que cumprão, e fação. inteir.arnente eXli:curar
o que por es~e AlvaFá ordeol!>; o· qual rerá força e vigor
de Lei fei.ta em Cortes. E pala que venba. á noticia de
todos .. ma.nd"O' ao meu Chancell r mór o faça publicai"'
na Chancellarial, € ~nviar pelo Reino Cartas, sob me~

Sello e seu signal;. e se registará nas livros da Mesa do.
Desembargo do Paço, Casa da Supplicação e Relação,
Elo. Poc.to·. aonde semE:lhaotes Leis se cosrumão re
gista·r; e este AI.vará valerá como Carta., posto que seu,
tffeito. haja de dur.ar mais de um anno, sem embargo
tla Ordenação do Liv. 2. 'Tit. 40. ,. que 0 c0nrrario.
àispoem. Gaspar de Abreu de Fl:eitas 0 fez cm Lisl~oa

a 2 de M:aio de J 647- P dro de Gouvêa de Mello. Q,

fez escrever. REI.
Loi lOL da. Corte~ li'EU\ei' D. Joio.IV•.
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Or.d. Liv.2. Tit. 51. á Rubr•

.Alva·rá, em que se determi11ou,. que nmhu.m .Winistt'~ •
• nem O/filial da Faze11da tome divida de It.rceiras pes.

S()QS , poro a, arrecadar. COIIIO' Fa;enda Real J Jem as
ler arrematadas.

Eu EIRei fc1ÇO saber aos que esta minha Lei vi•.
l'l':m , e o çonhecimen'to della pertencer J que, havenoo
respeito ao que pelo Estado dos Póvos me foi proposto

. no Ca,pitulo 37 'nas Cones, que celebrei ~1esta Cidade
'~e Lisboa cttl 28 de Janeiro 00 anno de I:64[ J a que
mal'ldei r.esponder no de 1642, .pedindo-me, que man
dasse prohibir com graves penas aos Of.fkiaes.de minha
Fazenda., e outros, que tomavão dividas de terceiras
pessoas, para as execwtarcm com o poder de seus om.
aios j e por evitar s€melhantes molestias e- vexação aos
meu's Vas'saHos: Hei por bem e mando, que da pu.
blicaçãQ desta em-diante nenhum Omeial de minha
Real' Fazenda, Contos J Almoxarifes e Executores,
·Tribunaes. Captivos e Cruzad-a, nem outro algum
torne di vidas de tl';rceiras pessoas pa ra as executar,
nem embargar os bens por razão dellas J não lhe
estando rematadas por dividas., que á dita Fazenda Real
devão; e os que' (} contrario fizerem, incorrerãú em
}!lena de perdimer'ltG de seus Officios, 'e pena de furto j

e- pagarátV o tresdobro ás part.es ~ que por esra maneira.
"Y-exarem. E maneio a todos GS DesembargadoJes ~

Corregedores J Juizes., ]u-st.iças. Offici.aes e pessoas
de meus Reinos e Senborios. que .çllmprão~ e execu·
tem o que por esta minha Lei. feit.a cn'l Cortes. 01'",

dúlO : e pàra qlile venha á noticia de todos) mando.aQ
meu Chanceller mór a faça publicar na ChanceJIana.•
e enviar Cartas pelo R<:ino I sob me\! Sello e lt.eu .sigral ;

\
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~ se-regista'rá nos Livros da Mesa do Desembárgo tJà
Paço. Casa da Sl:Ipplicação e Relação elo Porra, aonde
~emélhan{es Leis se i'egiscão: e este Alvará valerá ~

'Posto que seu effeiro haja- de-du\"'a.r roais de um "<1'ono,
6em embargo dã Orderulçâb do Liv. 2. 'Til. 40' • que (j

conerario dispoem. Gaspar de Abreu âe Freitas o fez
cm Lísboa a· 2 de Maio de 1647. Pedro de Gauv-êa de
Mello o fez escreve r. R EI.

Lei 9. das-Co-rtes tJ.'EI~ei D. João IV.

---........_--_---:-~-

On!. Liv.2i Tit. 12. á Rubr..

4lvorá, em que se determinou, que o-s Com1nrndadore's ~.

Caval/eil"os pllgassem diz.imos dos !rem j;alr-rlJ'Joniae.s con
forme a posu I, qu-e o Ca"ido tiver de os pera/;u•.

Eu EIRei faça sabe~. aos que ésté A'lvará virem,
que nas Cortes, que celebrei nesta Cidade de Lisboa
im 2·8 de Jan~iro de r641 , a que mandei responder nG

de 1642. e confirmei no de r645', me (3rop~z o E tado
Ecclesia~tieono CapitlJ10·6. que os Reis D. João ó II L,
D. Sebastião e D: Henr~que declafãrão por sua~ P..rbvi_
sões. cOlho Mestres da Ordem de Christo, que d Cot"~

mendadôres oão.rinhão privilrgio fMlrrt ueixárem õ pa
gar o dízimó-dos bens· patrimoniaes i. e ~ue e tal1do 'CIssi.
assC'ntadD em juntas, que depois se fiz-el'ão; e as Jgre
ja's nesta· posse concínuada por muitos annos, piéifita e
JllstIfÍGélda.com· o·direito e resoluções, 'que ptli· tan,as
veZes se·{tlmáráo • dêl'o principio à novas ôllvidas a
impressilo dos privilegias da Ortlem de .Chrisró. na
qual exrendião oS bens da diea Ord'em e Cornf"Mntlas.
àos bens parrimoniaes, sendo o Bre e, em cju~ funJa_
,,~o est~: novid de I mtlito àritigh J e o mesmó j' q l~ os..
~efi\mendadores. tinhãó.. q~ando se de€laiot:l ptlas di..



tas Provisões. que elles não tinháo tal privilegio.> E
porque não parecia justo, que se désse ás Igrejas esta
rnolestia. havendo precedido tantas e tão qualificacla&
Resoluç6es ; e que sem serem ouvidos J se.pçrturbasse
.a sua posse e direità, e se désse causa a um tão notavel
prejuizo J como resultaria da impressão àos privilégios,
vendo.se impressa e dada por averiguada uma questão
de taes circumstancias J me pedião mandasse declarar I

que com a nova impres~~o se não fez prejuizo ás Igre.
jas, e que se riscasse a extensão J que dos privileO'ios
se fez aos bens patrimoniaes J por se encontrar co~n o
direito e minhas I~esoluções, no que tambem se \:1reju.
dicaria a minha Fazenda nas Commendas Mestraes e

. di'limos. A este Capitulo fui servido mandar respon.
der, que para. tomar ultima resolução ~esra materi~

do privilegio e isenção dos dizimas, que pertcndião os
CavalIeiros, das Ordens Militares nos seus bens patri.
moniaes. era necessario serem ouvidas as mesmas ar.

_dens', (> que mandaria ordenar com a brevidade possi.
yel; e entre tant-o nã<> ser minha tenção prejudicar ao
direi'to das Igrejas com a impressão dos privilegios da
Ordem de Christo. E mandando ver a replica, que·o
dita Estado EccIesiastico me fez sobre esta minha re~

posta.: Hei por bem, quero e mando, que se guarde:
o Alvará passado em 7 de Fevereiro do allno de 1550,
que he o que posso fazer sobre a posse J que toca á
minha Jurisdicçã<>. E para que na propriedade se tome
resolução brevemente, mandarei dar Carta para a pes..
soa. que em ROqla fizer os negoGios desta Corôa, tra
tar com Sua Santidade da ultima determinação sobro
esta duvida. do qual Alvará o rraslado he o seguintG:.,

" Eu EI Rei faço saber aos que este Alvará virem •
.. que <> Deão e Cabido da Sé desta Cid~de de Lisbo~
" me enviáráo çiizer. que alguns Commendadores e
" CavaIleiros da' Ordem de nosso Senhor Jesu Christo

~ " se levantárão a não querer pagar dizimas do pâ~,

". vinho: azeite, gados t frutos I e de todas as mal~
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p novidades ,cl€ SIl~S proprias herdades t vinhas e pro,..;
" pr-icdades t e de sells gados e creações, e de outras
II cousas suas proprias 't que não são bens. nem renda-e
" de sua! C<~mmendas t nem da dita Ordem ~ de que
" por direito e costume o devem pagar, estando elles
II .em posse de muitos annos de Ihes pagarem Oi ditos
II dizimos, allegando as taes pessoas. .que são dello
li isentos ,por ·bem do privilegio da dita Ordem. que
1. diz ião ter" e que sobre isso pendião algumas demao.
» d.1S) pedi~do-me ~ue os, manda~se In.amer em s.ua
" posse; c VlstO seu requerImento: HeI por bem e
" mando aos Corregedores. em cujas Comarcas per
u reneeI' ao dir-o Cabido arrecadar os ditos dizimos,
ti que. sendo requeric.;los pelo düo Deão e Cabido t

" ou seus Offieiaes. ou Rendeiros (cada um em sua.
). jurisdicção)) e constando.lhes. ou vidas as partes t

II a Çjue tocar t summariamente t que o dito Cabido
II está em posse de ha v.er .e lhe agarem os ditos dí.zi.
)) mos, o mantenhão na dita po se, constrangendo Oi

li ditos Commendadores e Cavalleiros da dita Ordem t

II que lhos paguem. posto que já sobre este caso pen
li dão algumas demandas; e isto em quanto por sen
" tença final, de que não haja appeIlação, nem aggra
li vo I não for determinado o contrario. E -estando aI
li gumas das ditas propriedades) .de que eIJes di.zem
ti que estão de posse.de lhes pagarem os dizimas, em
II alguns .Lugares) em que não entre Cori"egedor da.
II Comarca, mando ao Juiz de Fóra do Lugar ma.ia
)) comareão • que cumpra este Alvará, como se nclIe
II contém; o qual quer.<> que -valha I corno Carta. por
II mim ass:ignaàa.,. e passada pela ChagceIlaria t sem
II embargo da Ordenação d.o 2. Li·v. cril. 20. t que
Il diz: ff<.!l! as cousas J cujo efftito houver .de .durar maü
II de um (lnno, passem por-Gàrtas I e 1zão por AhHlrás. Ai
)f res Fernandes o fez em Lisboa a 7 e:le Fe\'creir.o do·
I) I 55~ annos. ti

E mando.a .todas ,minhas Justiças t Offi.ciaei e pes~
LL. Ex/r. CZ'an1. L S~·
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soas, a que este Alvará, ou o traslado delle em puOIica
fórma. for móstrado, e o conheciment-o delle perten.
cer, que assi o, cumprão e guardem, e fação inteira.
mente cumprir e guardar, como netle se contém j e
valerá, posto que seu effeito haja de durar mais de um
anno, sem embargo da Ordenação do Liv. 2. rito 40.,
que dispoem o contrario. Gaspar de Abreu de Freitas
o fez em Lisboa a 2 de Maio de 1647. Pedro de Gou
vêa de Mello o fez escreveI'. REI.

Lei 16. das Cortes d'IDRei D. Joao IV..

Ord. Liv. 2. Til. 4-6. á Rubr.

'Alvará, em t]tlt st determinou que nt!1lbuttJ dos Ministrol,
por. q.ue st provê,,: os cargos de Letras, possa ((lsa'
erictda sua com Letrrdo, que pertmd.1 enlrar 110 !eT"1Jiço
tios ditos 6argas, aliás seja a eleição nu/la, e ellcs
inbabilitados.

'J647 Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem,
que, havendo respeito ao que no Capitulo 68 do Es.
tado dos Póvos me foi proposto nas Cortes, que
f:elebrei nesta Cidade de Lisboa em 28" de Janeiro
de 1641, n que mandei responder no anno de 164'2,
pedj;ndo-rne. que nenhum Ministl'o meu case criada
sua com pessoa. que pertenda entrar em. meu serviço
fio exercicio de letras. e que o que o contrario fizer,.
não seja nu-oca despachado em Omeio J ou cargd a~.
gum, por resultar de sel"nelhantes casamentos ante.
porem-se de ordinario pessoas menos idoneas aos que
tem mais partes e mel1ccimentos J em gr,ande escan?alG
e quei·xa dos gen~lúeritos. e em prejuizo da Justiça;,
Hei por bem. e mando j que nenhum Minimo to as~l

de· governo e Desembar&() do. Paço, como dos míUi
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Conselhos, Tribunaes c Senado da Camàra • por cuja
eOfita está consutrar·, ou-pr;o.ver .os ca.rgos de Letras.
possa casar criada sua com pessoa. lil.ue pe~unda entrar
,em meu ser,viço ~os ditos cargÇ>~; e fazendo-se o ,coa.
tra rio. sua ~leição seja l1u.lla e de nenhum vigor; e I
pessoa provida não poderá mais entrar em cargo
algum de Letras; e ao Minisrro. que a-ssi o não
cumprir. será por mim gravemente estranhado, c
com a demonstração, que as circumstancias do caso
pedirem. E este Alvará se .registará nos Livros dÇJ
Desembargo do Paço', Conselho da Fazenda. Mesil
da Consciencia e Ordens, e Conselho Ultramarina
e de Guerra. e na Casa da Supplica~ão. e Relação do
Porto, e mais Censelhos e Tribunaes; e se publicará
na minha -Chancellaria ; e valerá. como CàfCa feit&
em meu nome, e Lei feita em Cortes. sem embargo
das Ordenações em contrario. Antonio de Moraes O,

fez em Lisboa a 25 de Maio de 164-7' Pedro-d~ Gouvêi\
de Mello o fez escrever. REI. _

Lei 8. das -Cortes d'EIRei D. ;foio IV.

--:------...----'--
Or-d. Liv. z. Ti-t. ~6. §. 13'

Alvará, em que se de-/ermino/t u não. pagassem direi/os d
trigo, que vem por mar•

.Eu EIRei faço sa-ber aos que este Alvari virem,
que nas Cortes. que .celebrei nesta Cid'lde de Lisboa
em 28 de Janeiro de 1-64-[ , a que mandei responder
no de 1642, me foi pedido pelo Estado dos Povoa
no Ç-apitulo 55 que fosse servido; que se não pagas.
em ,clirei.tos Qe triga, qu~ viesse das 11h~S , e de 011_

tr~s partes Ult-ramarinas para este Reino, por ser
ma.n.tim,entQ preciso e necçssadÇ> p.ara eH..e. E c(}~.i...

Sss ~ .
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derando eu a conveniencia do bem eommum do Rei.
no) e meus Vassallos-. e mais razões, por q.ue lhes co.

~ stuma va conceder o que me pedem, por Provisões
. tempnr.aes) e por folgar de lhes fazer mercê ~ Hei
:por bem) que do "trigo, que vier para este Reino, assi
,das Ilhas, como de outra,s partes Ultramarinas. se
,não paguem direitos alguns,. e seja livre delles para
sempre. Pelo que mando aos Vedares de minha Fa.
zenda., Conselheiros della ) Desembarga-dores. Corre.
gedores, Provedores e mais Justiças, Officiaes e
'Pessoas destes Rónos e Senhorios, a que este meu
.Alvará for- appresenrado ) e o conhecimento delle per
tencer) o cumprão e guardem. e façâo inteiramente

(cumprir e guardar. (orno nelle se contém, sem que
a isso! lhe seja posta duvida., nem (wmradicção algu.
ma,; porql1e assi he minha mercê: e se registará nos
l.i·vr-os de minha Fazenda e A~fandegas ~ e seus Re.
gimentos:. e maia parles neeessal'ias. para que vemha
á noticia de rodos; e valerá, como Lei feira em Cor
tes J. e Carta passada em meu nome. e sellada com
o meu Seno pelldeme) sem embargo da Ordenação
do Livó 2. crit. 40 J e as mais em contrario. Antonio
de M'oraes o fez e~ Lisboa a 25 de Maio-de 1647
Pedro de Gouvê.a de Mello. o fez escrever. REI.

Lii 5. das €ortes d.:EIRei D•. Joâo LV.
,,

Ord. Liv. 5. Tit. 112. §. 6.

,'Alvará., mz. qu~ se determinou, que 1Je11huma pessoa se
. pudesse ser·vir de polro. de aparelho de 1lJe1t(JJ de sete

/lNltOS d~ idad,e.

J647 Eu El·Rei faço, ~aber_aos que este Atvará virem';
que) porque não sueceda. como se entende, acon·
tecer ~ em tão g~nd'e da-mno da cfia~ão dos ,avaUo$"



EXTRAVAGANTE~ ~9

de que ha grande falta e necessidade J parã defensa do
Reino, que alguns dos criadores vendão os potros a
Almocreves, ou outras pessoas, para se servirem
dell.es de aparelho: Houve por bem de resolver, que
pelos Lugares do mesmo Reino se publique, paJ:a
que venha á noticia de todos, que nenhuma pessoa,
de qualquer qualidade que seja, se possa servir de
potro com aparelho menos de sete annos âe idade
para cima, sob pena de o perder. E mando a todas
as minhas Justiças e pessoas de meus Reinos e Senho
rios, a que pertencer, o fação assi dar á execução, e
cumprão c guardem este Alvará, como se nelle
contem; o qual quero que tenha força de Lei, e como
tal se guarde, posto que seu effeito haja de durar mais
de um anno. sem embargo da Ordenação do Liv. 2'0

'fito 40. em contrario :. e mando outrosi ao meu Chan
ceHer mór, que o faça publicar na Chancel1aria. e
enviar a cópia delle, sob meu Se\lo e seu signal J

ás Comarcas do Reino. para que em tudo se execute
sem dúvida. nem contradicção alguma; e se registará
nos livros do Desembargo do Paço, Casa da Suppli
cação e Rdaç.ão do Porto, aonde s melhames Leis
se costumão registar. Antonio de Moraes o fez em
Lisboa a 1 de Julho de 1647, Pe6lro de Gouvêa de
Mello o fez escrever. R Elo

-------------
Ord. Liv. I. Tit. 65' §. 21.

Alvará, em que se determina a observancia desta Ordena
fão. sem emb(Jrgo de 'lualqlJ(1!'6f.dem em contrario do C01Z

Jeibo da Fazenda.

Eu EIRei faço saber ;lOS que este Alvará' virem.
que tendo consideração ao que me foi proposto pelos
Procuradores dos Povos de meus Reinos nes- Capitulos



geraes; J que se ~e appr-esent:ir-ão -nas ·Cortes J que
se celebrál'~o nesta Cidade de Lisboa em Janeirg
d.e [.64-(, a ÇIue m~l1dei responqer no seguinte de
164-2 • :pedin~Q.. nv= no Capiq.llo 6-7, ÇIue a Ordena.
ç~o do l-irp. T. Zit.65. §. 2T., que dava premio aos
gue matav~o Lobos J se guardasse oa [órma delia ; por
quanto de ~lguos annos a esta parte se tinha mandado
do Trib\ln.al da Fazenda aos Almoxarifes e Executo.
res, que não pagassem o.dito premio, de que resultava
haver muita criação delles. e os criadores padecem
grandes perdas em -seus gados; a que outndei deferir.
que ;faria guardar o que esta va disposto pela Ordenação
do ReiHo, para q~e se pague e leve em conta na fórm;l
pelll1 ~os Almoxarifes. e se obriguem a o pagar. Pelo

\ que mando a roda~ as Justiças, Officiaes e pessoas, a
.que o conhecimento disto pertencer, que cumprão e
gL!ardem este AI vará, como nelle se contém, na fórrna
da Ordenação re[~rida, sem embargo de qualquer 01'.

:cJe do Conselho de minha Fazenda, ou outra minha,
.que haja em contr.ario depois da dita Ordenação, que
,tudo hei por derogado, e a mesma Or.denação mand9
gae se guarde. ~ este se cumpra e guarde, como Lei
feita em Cortes, e Carta passada em meu nome. e sel
l~da co,11) o meu Seno pendente, sem embargo da Orde
nação do Liv. 2.CJi/. 40., e as mais em contrario. Anta
'Dio Pereira o fez em Lisbca a 19 de Agosto de 1647
annos. FeEfla-ndo Gomes cla Gama o fez escrcver. REI•

.Lei 15. da, C~tlCS d'Ell\ei D.loão IV,
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, ..
--------------

Ord. Liv 4. Tit. 100. á Rubr.

Alvará, mI que se determinou que' ss Reis, que succtiUrt1lt
110 Reino. antes de serem levantados, jurem de'guardar,
Si privilegias, liberdades e franquezas deI/e.

Eu' EIRei faço sabe~ aos que este meu Alvará vi 1647
rem, que nas Cortes , que celebrei nesta Cidade de
Lisboa em 28 dias do mez de Janeiro doanno de 1641,
me foi proposto pelo Estado Ecc1esiastico no Capi.
tulo I , e pelo da Nobreza no Capitulo 35 , que por
imporrar muito ao bem universal e partitular déstes'
Reinos, que os Reis. que houvessem de succedcr nel-
les, jluassem , antes de serem levantados. todos os
privilegias, liberdades, fóros , graças e costumes, que'
os Reis seus p>redecessóres lhes concedêrão e' jurárão ;
me pedírão lhes fizesse mercê mandar, que todos os'
Reis, que. ao diante, hO,uvesseni' de sucé-€der- nelles,
fizessem pessoalmehte, aRtes de' serem h:Yantados, (i'

mesmo juramento. E que acontCéel1do, que aó tem..:
~o. que succedessém, estivessem fóra desta Cidade;
de Lisboa, fizessem o tal juramento no lugar, eril)
qu.e primeiro houvessem de ser levantaaos. 1\0 que·
fUI servido mandar r-esponder em 1'2 de Abril de 1642.1
que o que me pedião estav-a~introdu'Zido ~@t:.Estilo do
R~ino, que eu guardei- e jurei em meu nome, ê do
Pnncipe D. Theodosio, meu sobre todos muito ama-
do e prezado filho, quando nas mesmas Cortes fui ju-
rado solcmnemente por Rei delle: e que assi havia
por bem, que o fizessem os Reis meus successores.
Pelo que ordeno,' mando e estabeleço, que assi se
cümpra e guarde, C0(J10 neste Alvará se contem; e
fazendo_o assi os Reis meus descendentes e· sllcces-
sares (como delles espero e tenho por cenoJJ sejaoaben..
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çoados da benção de Deos Nosso Senhor) Padre) e
Filho J e Espirito Santo. e da Gloriosa Virgem Maria
nossa Senhora) e dos Bemaventurados Apostolos S.
Pedro e S. Paulo) e de toda Corte Celestial, e dít
minha. E fazendo elles J ou algum delles o contrariQ
(que não creio. nem espero) • serão malditos da mal
dição de ..Nosso Senhor) e de Nossa Senhora. e dos
Apostolas) e da Corte C<:.lestial) e da minha) que
nunca cresção. prosperem) nem vão adiante. E para
que 'esta minha Resolução -seja notaria a todo~

meus Reinos e Senhorios. e os Vassallos delles possão
pedir aos Reis. meus successores •o juramento de con
firmação de graças e privilegias. ames de entrarem
na successão delles) mandei passar este AI vará. que

_qucro que ""Valha) como Lei feita em Cones. e se
cumpra tãe in-teiramente ) como neHe se contem: e
se lançará na Tor-re do Tombo) e valerá como Cana
Jªassada em meu nome) e sellacla com o meu Sello pen.
dente .. po;;to que seu effeito haja de durar mais de
um anno J sem embargo da Ordenação do Liv. 2.

q'it. 40. J que dispóem : ~Je as cousas) cujo efleito hou.
'Ver de durar mais de um anno • passem por Cartas) e pas.
umdo por Alvarás não 'l:JalhãfJ. E se regiitaní nos livros
da Mesa do Desemhlargo .do Paço J Casa da Suppli.
ca&ão e Relação de Porto. Gaspar de Abreu de Frei•.
tas a fez em Lisboa a 9 de Setembro de 1647 annas.
;Pedro de Gouvêa de Mello a fez escrever. REI•.

&e! I. das Cortes d'EIRei D. João IV.
I'
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Ord. Liv. 2. Tit. 46, á Ru-br.

Ai'f.1ará, em que .se determinou, que os Presidentu e Mi
1tistros dos erribunaes náo pOHão prover qfficios de pro.
priedade, ou seroentia em pessoas., que sejáo se.us ~,.ja

dos.

Eu EIRei faço saber aos que este A1vará virem t 16-..1
que pelo Estado dos Póvos no Ca pitu lo 19 das Cortes,
que nesta ·Cidade de Lisboa celebrei o anno de 1641 .,
me farão propostos os grandes inconvenLeAtts, que
resulraváo de os Presidentes e Ministrós dos Tribunars
destes meus Reinos proverem Officios de JUlltiça e Fá
.zenda» que vagavão , em criados seus, peia pouca
igualdade de justiça, que se guardava ás pessoas de
serviços e·benemeritas, com queixa commua e escan-
dalo geral. ·E respeitando ao que sobre.a dita materia
se me referia; e desejando satisfazer ao que os ditos
P.6vos -me .representárão .. tendo pr.esentes os damnos ..
que disto se seguem em grande desserviço meu e descon
solação de meus Vassallos; em confirmação do que
lhes mandei responde-r no pnno de 1642., hei por bem t

estabeleço ,e pr.ohibo ao Presidente da Mesa do Desem-
bargo do Paço, Vedares de .minha Fazenda, Pr:esi-
dente da Mesa da Consciencia e Ordens., Presidente
do ÇonselhoUltramarino., Conselheiros de Guena :e
Juntas, Regedor .da -Casa da Supplicação, GO'Vemador
da Casa do Porto, Pr.esidente QO 'Senado .da Carnar!.
desta Cidade., .e Desemb:..Jadores, Con:sclhe"Üos , De
purados e Ministr.os .dos ditos Conselhos e Casas J que
não possão pr.over os Officios de Justiç.a, -ou Fazenda.
~ue vagarem, .assi .em propriedade. como em serven.
tia, em -criados seus ~ sem preceder expressa declara_
ção e licença minha na provisão inçorporada; c ta-o

LL. Extr. '[0111.1.' Ttt I



zendo o contrario) o dito provimento e eleição seja
llulla) e não tenha força) nem vigor: e as pessoas,
que pela dita maneira forem eleitas e pro~'idas, ficaráõ
inhabcis para nunca mais haverem os ditos Officios,
nem outTOS alguns; e aos Minjst~-os, que conrravierem
esta Ordem e prohibição minha. o mandarei estranhar
com a demonstração) que o caso pedir. E este Alvará
se registará nos Livros dos diros Tribunaes, e se pu.
blicará na minha Chancellaria; e como Lei feita em
Cortes, se enviará pelo Reino, na fórma cos~umada.

para que venha á noticia de todos ;. e esre se porá na
Torre do Tombo. e valerá" como Lei feira em Cones,
sem embargo das Ordenações em contrario. Gaspar de .
Abreu de Freitas o fez em Lisboa a 9 de Setembro de

647•. Pedro de Gouvêa de Mello Dr fez. escrever. REI..

.Lei 7' das Cortes d'Elftci D.loão IV•.

-------------.."..
Qrd. Liv. I. Tit. 97. á RubI' •

.Ai'i/ará ). tm que se crdmou) qlle os Proprietarios sirváIJJ
por si os Officios.

1647 Eu EIRei faço saber) que nas Cortes) que celebrei.
nesta Cidade de Lisboa em 28 de Janeiro de 1641 , me
foi pedido pelo Estado dos Povos no cap. 3 r I .que
obr·igasse aos Ptop.rietarios. a servirem seus OffiCIOS.
não se admittindo serventia alguma, senão aos que p~r

idade) ou enfermidade estivf' sem· totalmente impedt
dos ; ~ q.ue os· que. por m... a idade estiyessem, não
sej50 ma.is admirridos a· servir:~ com o que se'aralha
ráó grandes erros ), que os Serventuarios costumão ta.
zer) pqr haver de tirar. do Offieio para os ProprietarlOS
e para si-; a qUc:l mandei responder. no anno de 1642 ,

que assim o tinha mandado;: pelo. que conformando.
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me com o que tenho provido por Lei Geral de 1612.
e com o que se pede no dito Capitlllo: Hei por bem.
que a dita Lei se cumpra, por ser publicada em
minha Chancellaria nesta Cidade de Lisboa a 24 de
Dezembro de 1612, havendo outrosi po.r bem de a
revalidar e confirmar; e quero se guarde tão inteira
mente, como nclla se contém: e mando ao Presi.
dente da Mesa do Desembargo do Paço, Regedor da
Casa da Supplicaçâ<!» e Gov~rnador da Casa e Relação
do Porto 0 fação cumprir e guardar inviolavelmenre,.
como Lei feita em Cortes, e dar á sua devida execução.
Gaspar de Abreu de Freiras a fez em' Lisboa a 9 de
Setembro de 1647, Pedro de Gouvea de'MeHo ·a fez
escrever. R El.

Lei 14. das Cortes de .EIRei D. J{)ão IV~

'Crd. Li.v. 5. Tit. 69. á Rubr.
to

d/vará, em que se ass;gl1árão certos Lugares para tlssisti
rem a/gu11s Cigal1os) que ficárão 110 Rei11~ , (0111 pro.'
hibição de usar da S1/.0 Girigonça J e de fazer trocas.
ou compras.

Eu ElRei faç-o -saber aos qU~ este Alvará vücm J

que, por quanto dos Ciganos ~ que mandei prender
pelo Reino., e se embarcárão para as Conquistas delle,
fieárão ainàa na cadêa do Limoeiro -desta Cidade de.z
velhos incapazes de poderem se-rvir, com mutheres e
filhos de pouca idade, e convir a meu serviço que
-elles vivão Com suas familias em LugaTes afastados
desta Ce>rte c das Fronteiras: Hei por bem, e me
pr~z de lhes signalar para este effeito os lugares se
gUIlJtes: Torres-Vedras) Leiria J Ourcrn J Thornar)
Alernquer_ J Mont~-mór o Velho e Coimbra; des qua()s

Ttt 2
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não poderáõ sahir sem licença dos Juizes delles, a
qual se lhes não concederá por tempo largo; e se lhes
prohibirájuntamente, que não fallem Girigonça, nem
í\ ensinem a seus filhos, nem andem' em rrage de
Ciganos; e. serão obrigados a trabalhar, em quanto
puderem, como fazem os naturaes do Reino; e e tan4
do impossibilitados por doença, ou muita idade, se
lhes permittirá poderem pedir esmola. nos mesmos
Lugares, em que viverem, sem que possão usar de suas
traças e embustes., a que chamão brunas dichas, c jo
gos da corrióla, nem partidos de cavalgad.uras, antes
se lhes prohibirá com todo o rigor comprar, ou tro.
G:alas. Com declaração) que o que o contrario fiz.er,
pda pri meira vez será logo condemnado em açoutes,
e toda a vida para galés ;. e sendo mulher, da prisã~

irá degradada para Angola ~ ou Cabo~Verde por roda
a vida J sem levar comsigo filho, ou filha: e mando,
que na execução desta Lei se proceda summa'riamente
só com seis testemunhas, que pergul)ta·rá o Juiz. dI}
Luga r J aonde o Cigano for mora.cJor; e os autos, que
sobre a materia se fizerem, serão logo remettidos a
um dos Corregedores do Crime de minha Corte ,_ ou
Ministro) a quem eu commerrer a. Jurigdicção, e
SU12erintendencia dos Ciganos, os quaes os remette.
ráõ pelos lugares nomeados, e não lhes será a nenhum
dos condemnados admittida petição para perdão, ant~S
se devassará pelos Corregedores das Comarcas dos JUi
zes dos Lugares de seus destrictos, se observão esta
Lei; e o que ficar Gomprehendido, pagará duzentoS
eruzados para as despesas da Guen:a , ou Justiça; os
quaes Jui~es não c0nsentiráõ) que os Ciganos criem
seus filhos, ou filhas, passando de nove annos de ida
de, e sendo capazes de servir á soldada, na fórma t

que se usa com os Orfãos; e mando ao Regedor da
~asa:da Suppiicação) Governador da Relação do por
ro, e aos Desembargadores das ditas Relações j e aos
C(.·~egedores. do Crime de minha Corte., e. aos desra
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Cidade: e a todos os mais Corregedores das Comar
cas t Ouvidores, Juizes de Fóra das Cidades, Villas c
Lugares, aonde os ditos Ciganos viverem, que cum.
prão e guardem, e fação inteiramente cumprir e guar
dar rodo o conteúdo neste Alvará, como se nelle
contém: e o Chanceller mór destes R inos o fará pu:.
blicar na Chancellaria ~ e enviar logo, sob meu Se110
e seu signal , aos ditos Corregedores das Comarcas,
Ouvidores, e Juizes de Fóra , para que a rodos seja
notaria o que por este ordeno, e o fação dar á exe
cução, sem comradicção alguma; e da mesma ma
neira ás Conquistas deste Reino, aonde se publicará,
para que se não consinta aos Ciganos, que forem de
gradados a ellas, usar do~ mesmos trates e embustes,
de que d'antes vivião; e se registará nos Livros do
Desembargo do Paço, Casa da Supplicação, e Rela
ção do Porro, aonde semelhantes Leis se costumão
registar. Antonio de Mnraes o fez em Lisboa a 24
de Outubro de J 647' Pedro de Gouvêa de Mello o
fez escrever. REI.

Liv. 4. das Leis da Tone do Tombo foi. 198. vers,
Liv. J o. da Supplicação foi. 54. verso

Ord. Liv. I. Tit. 97. ao .princ.

Alvará, em q.lle se de terminou, que 1Jenhum Servenluario
fosse admiltido, UIJJ mostrar certidão como ficava re
gistado 1Ja Refarão o seu prO'vime1tlo. para se saber o
tempo, que os Proprielarios deixáfJ de servir.

Eu EIRei f;iÇO' saber aos que- este Alvará virem, 1648
que para que a tono o tempo se possa saber com certeza
infallivel as ausencias, que os Proprietarios fa-zem ~m

seus Officios, e os annos. qut; os servem com maIS',



511 L E I S

ou menos assistencia e conforme a continuação t com
que servirem t receberem na successão de seus om.
cios t para seus filhos a mercê t que for justo t -houve
por bem de resolver, que todas as vezes ql'le algum
Proprietario t de qualquer Officio que seja) sem ne.
nhuma excepção, deixar de o servir e entrar outrem
por elle t nãe possa ser admirtido o Serventua.rio pelo
Ministro t a que tocar o deixalo servir_, sem certidâa
de como este provimento fica registado em -um livro,
que para isso haverá em cada Tribunal" por onde se
costumão prover serventias, encommendando-se no
Desembargo do Paço a um dos Escrivães da Camara,
que parecer ~ este livro, e -regist<>s del.1e; <> qual ru.
bricará o Desembargador do Paço mais moderno e
assigna~rá todos os registos -de serventias, que forem

. lançados; e na m€sma fórma se fará em todos os mais
Tribunaes.:e o Regedor teni ou-tro livro semelhanre,
entregue a um dos Escrivães dos Corregedores da Cor.
te, e o rubricará e assignará na mesma forma o Cor~

regedor da Corte mais modema: e nas- Comarcas ha.
verá os mesmos liv.ros t um, que sirva com o Corre.
gedor) e outro com o Provedor, rubricados e assi.
gnados por elles da mesma maneira: e com estes li.
vros se ficará sab~ndo com roda a certeza a continua.
ção) com que os Proprierarios servem seus Officios t

ou os deixão _servir por our:rem, tanto contra o que
convem á boa adn:JÍllisrração d-os mesmos Officios. E
porque convem tambem muito a, meu serviço, que esta
minha resoluçãJ se elteclIte inviolavelmente, se regista.
rá nos livros do dito Desembargo do Pa'Ço, para que
naquelle Tr.ib.unal, pelo que lhe toca, se guarde d~
qui em diante inteiramenre ; e assi no Conselho de mI
nha Fazenda t e Mesa da Consciencia e Ordens, áon·
da tainbern s.e guardará e exe~urar_á na mesma fórma•
E mando ao dito Reged0r da Casa da Soppl1cação-,
que Cl'ssi o execute pelo que lhe toca; e ao C'ha-nceller
mó.r des-ces Reinos mando outrosi faça ,publicar na
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Chancellaria este meu Alvará, e enviar copias del!c-,
sob Illeu Sel10 e seu signa! , ás Comarcas, para que oS'
Corrégedores e Plovedores dellas curnprão, e fação'
ioteiramente cumprir e guardar o que por este lhes
mando, na fõrma acima referida; o qual me praz,
que valha e tenha força e vigor, posto que seu effeito
h~a de durar mais de um anno) sem embargo da Or
denação do Liv. 2. 1'ít. 400" em comrario. Antonio
de Moraes o fez em Lisboa a (4 de Fevereiro de J 648~

Pedro de GOllvêa de Mello o fez escrever. REI.
Liv. 4. das Leis da Torre do Tombo foI. 200.

Liv. 5. do Desembargo üo Paço foI. 11 •

...----._----------
0rd. Liv. .5~ Tit. 1I3' á: Rubr.

Alvará) em que se d~termíl1otJ se não levasse dinheiro parti
o Brasil.) sem ser r~gist~d().

DOM João> por graça de Deos Rei de Portugal
l! dos Algarves, d'aLjuem e d'alem mar, em Africa
Senhor de Guiné, e da Conqulsra, navegação) com~

mercio da Ethiopia , Arabia, Persia' J e da India) etc.
Faço saber aos que esta minha Lei virem, que J tendo,
a experiencia mNstrado o grande prejuizo ,- que resulta"
ao Reino da saca de dinheiro, que delle se tira para o·
Brasil, aonde commummente se envia p0r Melcado;.
res I e outras pessoas particulares; e continuando-se
este Costume) virá a fazer falta consideravel no Reino;:
e querendo atalhar este damno com a limitaçãQ, que
cGnv6m, para que a CJuantidade de dinheiro) que se'
levar para aquelle estado, se.ia a que haste, para. se
Gonser-var o Cornmercio, e ná,) vá mais qo necessano,
de Sorte que se venha a experi. lentar a dita falta,:_
'Houve por bem de resolver, que qualquer dinhei.ro:
que seja ). se não embarql1e) nem navegue .pala o dlta
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Estado do Brasil, sem se registar primeiro, aonde
tocar, como era costume: o qual registo se não fari
sem licença do Conselho de minha Fazenda, sob pena
de todos aquelles , que constar mandárão dinheiro de
outra maneira, o pe.rderem. Em consideração d0 que,
fui servido coaceder permissão, para que I~O Reino e
f.óra delle o possão denunciar em segredo, ficando
para minha Fazenda as duas partes delle ; e uma para
o denunciador; com declaração, que nas mais Co
marcas fóra da Corte serão passadas .as taes licenças
pelos Corregedores; e ausentes elles. pelos Juizes de
Fóra'J regulando-se uns ·e outros ne\las pelo dinheiro,
que houver sahido dos pórtos maritimos de seus destri.
ctos, se houver de mandar ao Brasil, e lhes parecer
justo que vá; de que darão em todos os Correios conta
no mesmo Conselho da Fazenda, para nelle haver no
,ticia .certa do dinheiro, que se tiver regisrado, e li.
cenças, que se houverem concedid.0 ~ c n~ dito regislo
hei por bem, que haja a fórma abaixo decJarad~; e
nesta Cidade de Lisboa se fará o mesmo registo pelo
E~criv1io delle em seu livro; e nas .comarcas do Reino
os Corregedores ordenarâõ .lillr.os de .reg~sto .das licen.
ças, que terá, e em que escreverá o Chanceller. ou
Escrivão da Correiçâo mais antigo; e em ausencia do
Corregedor, o Juiz de Fóra, que der as ditas licenças.
as mandará registar no mesmo livro, precedendo as
mesmu licenças sobr.e a quantidade, que se pedir e
tiver sabido: os quaes livros de regisro e licenças. que
se hão de conceder, se entenderá nos Corregedores I e
Juizes de Fóra em sua ausencia', .em .cujas Comarcas
ha pórtos maritj mos. E mando aos ditos Corregedores
das Ç~marcas e Juizes de Fóra, e mais Ministros,
Off.i.ciaes e pessoas, a que pertencer, que assi o c~m

prâo, e fação executar e cumprir) como nesta minha
Lei he conteúdo e declarado; a qual, para que venha
á noticia de todos, se publicará na Cbanl:"ellaria mór,
e se registará nos livros da Mesa do Desembargo do
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Paço J e nos das Casas da Supplicação e 'Relação do
Porto; e o Chanceller mór faça enviar a cópia della I

sob meu Sello e seu signal • ás Comarcas do Reino.
Dada nesta Cidade de Lisboa a 22 de Abril. Antonio
de Moraes a fez J anno do Nascimento de nosso Senhor
JESU CH1(ISTO de 1648. Pedro de Gouvêa de Mello a
fez escrever. REI. -

----------

Ord. Liv. 2. Tit. 47, á Rubr. '

.dlvará I em qlU u determinou que os Gàpitáes da Orde
nança não possão ser presos por Alcaides I ou Meirinhos;
mas sim pelos Ministros.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará vire~ I

que. posto que não sejão C~pitães de gente paga. nem
assistão nas Fronteiras os das Companhias dos Terços
de Infantaria desta Corte I para pode.rem gozar dos
pri'tilegios. que o Regimento Militar concede aos que
actualmente residem nos Presidias; considerando eu
Como pela maior pane as pessoas. qu.e servem de
Capitães da Ordenança. são sempre pessoas d;ts mais
nobres e principaes das terras. e a grande despesa J

que a esse respeito fazem. por se tratarem com luzi
menta; conformando-me com os Estilos antigos I

hdllve· pot b~m .de resolver, que sendo. lhes imposta
alguma culpa commettida em acto de Milícia. não
possão ser presos I senão pelos Officiaes della ; e nos
mais casos, em que' hou verem ,de ser julgados po,r
Ministros de Justiça. que requeirão pri ão. serão
le-vados a (dla.por JuizeS do Crime. e outr s Ministros
Superiores " mas não por Alcaides. nem Meirinhos.
E mando a tédas minhas Jl:lstiças. Officiaes e pessoas
de meus Reinos e óSenhorios o cumprão .e guardem)
e fação inteirame:He cumprir c, guardar este Alvara J

LI. Extr. Tom. 1. Vvv
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que terá força de Lei t como se nelle contem; e ao
Chanú:ller mór t que o faça publicar na Chancellaria
e enviar, sob meu Sello c seu signal t Canas com;
copia delle ás Comarcas) para a todos ser notoria a
~ue por elle orcienuj e se registará nos Livros do
Desembargo do Paço) Casa da Supplicação e Relação
do Porto, e mais partes t aonde for necessario. Antonio
de Moraes o fez em Lisboa a 2S de Maio de 1648.
PeJro _de Gouvêa de Mello o fez escre;.ver. REI.

Liv. 4. dai Leis da Torre do Tombo 1'01. 202.

Ord. Liv. I. Tit. 96. §. 2.

Alvará t em que se delt'rmittou se não admitlisum mlUII.

tias de O/lidos t que pertendessem pessoas de maior qua.
lidade) p9r Urtm casado com Proprietarias.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem,
que por quanto sueeede muitas vezes, que algu~as

Pmprietarias de Offieios casão com pessoas de m~lor

qualidade das que costumão servir os taes OfficlOs t

c com este presupposto pertendem depois as renun
ciã-ções delles) passando por este modo a outras pes
soas mui desiguaes t em grande prejuizo dé! justiça, c:
bem commum de meus,Reinos) e serem, todas esta.~

renunciações vendas: Hei por bem e -manda I q~q

daqui em diante se não admitta petição, ou requeri
mento algwm sobre .rellunciações de Offieios) ás .pes
soas. que casarem com semelhantes; e não servlO.do
os seus Offieios, os mandarei logo prover de proprle.
dade; e succedendo estes ~aso~, se executará nesta
fórma este. Alvará t que terá força de Lei. .E para que
venha á noticia de rodos) mando OUffOSi ao meu
Çhanceller mór o fa.ça puplicar na Chancellaria) e
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enviar cartas com a copia delle. sob meu SeUo e seu
signal t ás Comarcas do Reino; e se registará nos li
vros do Desembargo do Paço, aonde serrlelhantes Lei\:
se costumão registar. Antonio de Moraes a fez em
Lisboa a 25 de Julho de 16-48. Pedro de Gouvê:t de
MelJo a fez escrever. REI.

Liv. l' das Leis da Turre do Tombo foI. 2dr.

-------------------
~rd. Liv. J' Tit. 1:12. á Rábr.

AhJará, (1m que se de/ermt:1101l, que nOj Cr;,nu dos Sol.....
. dados appel/rwem os Audifores pw pdrle da J(,fslifa

para o Conse'/bo de Guerra.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvar~ vírem.
que, por quanto a experiencia tem mostrado. que 'os
delictos e crimes, qqe se commettem pela Gente d'e
Guerra. que está alistada nas Fronteiras das·Provin-;.
cias deste Reino. não s50 castigados COOl a demon
stração, que he necessaria para se evitarem, por causa
dos Auditores das ditas Prov'incias não :ippe11arem as
sentençll5. que ~ão nos ditos crimes contra os culpa.
dos nelles: Hei por bem e mando, que daqui em
diante as causas crimes. qlie sé julgarem pe'los ditos
Auditores de Gente de Guerra por bem de seu Regi
mento t venhão por appellação ao meu Conselho de
Guerra, e sejão obrigados a appellar por parte dã
Justiça. E mando aos d'itos Auditàre's, Officiaes e
pessoas, a que pertencer J que cumprão este Alvará
inteiramente, como se neIle contém; o qual terá
força de Lei, e se registará em cada uma das Audi.,
torias Genles das ditas Provi·ncias., para se executar
o ,que por ene ordeno. Antonio de Moraes o fez em
LIsboa a 20 de Janeiro de 1649' Luiz de Abreu de
Freitas o fc:z escrever. REI.

Liv. ~. dllS Leis da Torre do T()~,bo tol. 204.
Vvv 2
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Ord. Liv. 5, Tit. 65. á Rubr.

Alvará. em que se ffComtnmda a o!JsenN1Hcid do df 2+
de Outubro de 1647 tonlra os CigaJzos • d~clarando."o.

e mnplinntio-o.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará vir:m I

que, por se ter entendido () grande prejuizo e inquie.
tação, que se padece no Reino com uma gente vaga
bunda) que com o nome de Ciganos andão em qua.
'dr ilhas) vivendo d€ roubos, enganos e embustes con
tra o serviço de Ocos e meu» de mais das Ordenações
do Reino, por muitas Leis e Provisões» se procurou

~. extinguir este nome e modo de gente vadia dé: Ciganos
éo'm prisões e penas de açoutes» degredos c galés» sem
se acabar de conseguir; e ultimamente, querendo eu
desterrar de todo o modo de vida e memoria desta
gente vadia. sem assento» nem foro) nem Parúchia»
sem vivenda propria, nem officio mais) que os latro
cinios) de que vivem» mandei que em todo o Reino
fOssem presos e trazidos a eSJa Cidade , aonde seriíio
embarcados e levados, para servirem nas Conquistas
divididos; e por quanto ficárão ainda na cadêa alguns
incapazes, e outros escondidos neste Reino com o
mesmo intento. mandei passíU um Alvará em 24 de
Outubro de 1647. E porque no dito Alvará se trata só
mente dos ditos Ciganos presos. velhos e incapazes»
~em declarar 'a outra parte da minha Ordem e Decr~to»

que passei sobre os ~ais. que ficárâo ainda no Remo
capazes de serviço nas Conquistas, e exceptuando os
que assistissem nas frollteiras» e não andassem em
comp'anhia de outros) m:llldando que com os que fose
sem ihhabeis. se procedesse D:l fórrna do AI várá refe.
rido) e nesta Corte sOe não consentissem em nenhu(ll

•• f
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caso. nem cirooo l~goas ao redor' Cigane nenhl:lm , nem
Cigana, sou informado que nesta parte se não passou J

nem publicou em ~lJita's partes. como. ordenei ; e que
pelos que estavão servindo nas Fronteiras se me fez
qUl:ixa, estandQ mais de duzentos e cincottnta em meu
serviço, desde. o rempo de minha feliz aec1amaç-ão
alistados com zelo e valor, com que já farão muitos
premiados; e que a dita Lei géral da prisão se não
podia entender nelles; e sem embargo disso se exe.
cutava , lançando-os fóra da Fronteira, e sem paga
de seus soldos, mandando.os presos, ou que fossem
,:iver ás <tiras Villas do Sertão :, e querendo eulem tu
do pro eI': Hei porl,betn e mando, que os ditos
Corregedores das Comarcas executem com muita di.
ligencia_ a dita primeira Lei da prisão, prendendo
logo todos os, Ciganos, que acharem capaze de ser
vir. excepto aquelles, que actualmente assistirem nas ...
Fronteiras J e não andarem na companhia de outros;
e os remcu·ão a esta C~)f[e ao Corregedor deIla , a que
está commettida a Superintendencia deste negocio; e a
respeito dos que forem velhos e inhabeis, se proceda na
fórma do dito Alvatá;' e os Juizes das Terras, aonde
os mando recolher e habitar, os obriguem a usar J

como os mais vizinhos naturaes; e mando que nesta
Cone, e cinco legoas ao rédor della se não consinta
Cigano, nem Cigaqa alguma, com commjnação, que
o que nella se achar, passado o tempo da publicação
desta, seja, sem mais próya, nem diligencia, coo-
demnado .em açoutes, e toda a vida para galés; e a
Cgana,..degradaaa para Angola, ou Cabo. Verde; e
as pessoas, que lhes d'erer'n , ou alugarem casas', e os
recolherem, sendo peães. incorreráõ em tres annos de
degredo para Casrro-Marim, e trinta cruzados para
Captivos.e accllsa~ior i.Je J e[1dp de' m~erqualidade, em .
d~us anno~ para: Afric;a, e cint'oenta cruzados; e os
Fidalgos, fóra qa C0r.te. E.hei por bem.declarar que
esta Lei da prisão se não entende nos CIganos alista-
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Liv. 5. das Leis da Torre-do Tombo foI .....

dos. que servem nas.-Fronteiras actualmente na~ Com.
panhias, ou lugàres, em que por seus Superiores ser_
virem. procedendo na fórma, crage e lugar dos na.
tumes • e aonde com licença dos Governadores das
Aromas.<1 negocio e tempo limitado forem. E porque
alguns por serviços e razões particulares estão natu.
ralizados com C.artas de naturaes ,e vizinhos de Lu.
gares e Vil!as do Reino. se não entenderá nelles a
dita Lei. guardando elles em tudo as condições das
suas Car-tas. Pelo que mando ao meu Chanceller mór
faça publicar -na ChancéHarià esta I;;ei, e declaração
de!la. e enviar copias. sob meu Serló .e seu signal.
aos ditos Corregedores das Comarcas. e mais Justiças
destes Reinos. para terem entendido o que ultima...
mente tenho resoluto sobre os ditos Ciganos, e o exe
cutarem imeirameote sem duvida.. nem contradicção.

._alguma.; e se registará de novo nas parte-oS costumada~

~m semelhar:ltes Leis. Antonio de Moraes o· fez em
Lisboa a 5 de Fevereiro de (649, Luiz de· Abreu de
Freitas o fez escrever. REI.

Ord. Liv. 5, Tit. I. aG princ.

Alvará, em qu.e u ma1tda se não conjisqnltlf aI .,moas
da N.,ar;.ão E;!ebrea, que s~hirem c~nde1(1n~das ltO ~allr'l
Ofjicld. para Q 'l/te st tTlIpefrara confirmaç-ão da S:

. Apostolica. . (

1649 Eu ElRei faço saber aos qn~ este Atvará virem,
que c0nside-rando as jus-tas e urgenüssimaS' nl'lÕ~S.

q-l!l'e ha para haver de acudir. com todos' ~s me~os'

possíveis 'á defensâa' destes metts Reines e 5enh()l'let
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de Portugal" e segurar as Conquistas delles; e prin
cipalmente a pureza e conservação da Fé Catholica
nos moradores dellas, que está muito arriscada com
os Hereges do Norte a poderem perverter com sua
fal a dourrina; e achando que um dos mais poderosos
meios para isto se conseguir, he haver neste Reino
commercio livre, sem os bens e fazenda do tal com
mercio ficarem sujeitos a sequestro, confiscação e
perdimento delles; e porque as com que pela maior
parte se sustentão as dos ·homens de negocio e gente
de Naçã.o, assi da que reside e mora 119 mesmo Heino
e suas Conquistas, como :J'}os outros Reinos e Pro
vincias , que com eIle tem trato e -correspondencia )
as quaes, por estarem sujeitas á connscação. he ne
cessaria segurarem.se" para o commercio se poder
sustentar, proseguir eJ augmenrar : E tepresenrando
se-me pelos <mesmos homens de negocio e gente de
Nação farião uma Companhia, em que eIles e os mais
Vassallos desta Corôa entrassem com os cabedaes e
fazendas, que lhes fosse possivel, por conta da qual)
sem outro gasto de minha Real Fazenda) andassem
no mar trinta e seis Galeões de guerra, que fossem
e que viessem ás ditas Conquistas, dando guarda ás
embarcações .e fazendas, que forem e vierem deIlas.
e as recaI hão seguras dos inimigos) com evidente
utilidade do Reino e Vassallos delle', e Direiws de
minhas Alfandegas, o que fica sendo serviço de tão
grande consideração pa.ra o Bem Commum, que
merece, não sómente se~ acceitadp, mas ajudado e
favorecido .com lhes fazer para elle todà a graça e
mercê, que couber debaixo do meu Real poder; e
p.ara o que não estiver nelle , lhes dar rodo o amparo,
ajuda e favor: E entendendo que o pri.ncipal meio,
com que se poderja augmentar e conservar a dita
Companhia. seria vãe;> ficarem sujeitas a sequestro,
c?nfiscação e condemoação, as faZendas e bens dos
ditos homcn~ de Negocio e'&ente de Nação, aconte.
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'cendo que sejão presos) ou condemnados pelo Santo
Officio da Inquisição pelos crimes de heresia) apos.
tasia, ou judaismo; e achando juntamente, que o
podia fazer de Di reiro, não sómentc por via de Graça
e Doação, por os ditos bens, desde o dia do crime
commertido, pertencerem a lTIeu Real Fisco, mas
tambem por modo de contratO oneroso, celebrado
com elles, ficando-I he por esta fórma arrendado o
commodo e utilidade dos taes bens, que me pertencia
pela despesa e obrigação da dita Companhia, como
.resol vê rão os maiores L.etrados Theologos e Juristas,
com os quaes os mandei consultar; e como achei
que já fizerão, por outras justas razões) que então se
offerecêráo, os Senhores Reis D. Manoel , e D. João
o III. J e D. Sebastião, meus Predecessores, mijn.
dando que os bens da dita gente de Nação se n~o con
fiscassem pelos ditos crimes em todo, nem em parte:
por tanto, havendo precedido sobre tudo mui madura
consideração, e bom pa recer dos do meu Conselho,
não sendo minha tenção remittir a pena de confisca.
ção , posta pelo Direito Canonico aos' ditos crime5,
nem impedir em algum mode o exerG:icio. do Santo
Offieio nelles, senão ficando a dita I pena· sempre
sal va, e o d~{o Jexercicio em seu vigor, largar e di.
mitri r, não- por Graça, mas por contrato oneroso,.o
commodo e urilidade dos ditos bens, que pertenCIa
a meu Real Fisco depois dos crimel) cornmwidos e
Sentenças dadas, que he o que fica' debaixo de meu
Real poder: Hei por bem, e me praz, que os bens
o fazen as ;'de qualguN'quajidade que sejão, da g~nte

da clira Naçãá de todos meus Reinos e Senhorios,
assi naturaes, cómo estrangeiros, que forem pr~sas,

ou condemnadas .pelo Santo Off1cio pelos diros crimes
de heresia, após ~sia, ou j uctaisrnô; não sejâo sequest~a.

das e i'nventariadasJ ao.t mpo da.s ~i~õe " "nem seJão
incorporada e:m meu Real Fisc<)' .ao tempo dãs sen
t.cnças cOl1demnatorias; não dáximdo porem de se
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pôr e declarar neIlas êl pena ,da confiscação J em que
p<1r Direito incorreria 'Os delinquentes '; 'e isto. ou
os ditos cOllldemnados e presos estejão presentes, ou
ausentes, :para o que, se ·necessario he, desde agora
para 'então, thes dimitro os ditos bens por via do
dito contrato 'oneros0, e pod.eráõ os 'condernnados
dispôr ddles livremente, com tanto que seja em favor
do'S Cathoticos '; e deste Alvará 'gozaráõ todos 'os que
ao diante Jorem presos J 'accusados e condemnados
desde '0 dia da data 'delle ;. excepto sómente a'luelIes J

qoemOTrerem impenitentes com operrinacia em seus
erros juda-icos, ou heresias.. não confessando nossa
Santa Fé Catholica: aos quaes t sendo condé'mnados,
como taes, serão então confiscados seu bel)s, em
qualquer poder que estiverem: e sendo necessa·rio J

para maior seguridade ..do :co1'lteúdo nestç Alvará)
impetra:r-se éfUctriridade Je connrmaçã.o rdeIle,}' da Sé
Apostolica, a mandarei impernrr 'por meus Embai
xadores, sendo por eIla admittidos; e -em quant'O o
não forem, se as pessoas ,da ,dita Nação" ou algumas
dellas a quizerem alcànçat:} ,a poderáõ imp~tra-r, e
no entretanto que se alcance, sempre se guardará
e fic-a:rá em sem vigor. Notifico-o gssi ao Bispo lnqui.,
sidor Geral, Dom Francisco de Castro, do meu Con
selho de 'Estado; e lhe encommenc:io e encatrego t

que àssi o cumpra e guarde, e faça cumpri-r e guardar
a todos 'os Deputados d'O Con'selho Geral. e-a todos
os JnCi}uisidores, Deputados e 0fficiaes das.lnqu1sições
destes Reinos, e faça registar nos livros dos Secretos
dt'l1as -este Alvará; e o mesmo mando ao Juiz e
Officiaes do Fisco, para a todos ser no'tOr11) e o guar
darem. E assi encommenno e enc~rrego a rqdos os
Prelados, Dignidades 'e j usriças 'Ecclesiasticas dos
lneus Reinos e Senh@rios, que o cumprão e guardem.
E mando ao Presidente do Desembargo d1) Paço e ao
Regedor da 'Casa da Supplicação e ao Governador
da Relação do Porto J e a todos os Desembargadores J

LI.. Extr. cromo J. Xxx
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Corregedores; Juizes e Justicas' de meus :;R-einos ~

Senhorios. que assi o cumprão I·e.guardem, e fação
i(}teiramente cumprir e guardar " .sem dúvida, nem
embargo, que a elle ponhão; e recrescendo sobre o
cumprimento e entendimento delle algumas dúvidas
c: causas. conhecerá dellas privativamente, e as deter.
minarál ~ pessoa. que eu nomear. oom inhibi~ão a
todas as mais' Justiças e Tribunaes; o qlle tudo hei
porbem. que se cumpra eguarde, de minhasciencia.
proprio mot,u., poder Real e absoluto; e prometio e·
me obrigo,de a'ssi o cumprjr e fazer cum{Jrir <:I manter.
e nâo revógar e contradizer .em tod,o t, nem em parte.
Ror via, alguma. nem modo ;. e·hei por. suppridas ne.ste
Alvará, e postas nelle todas as solemnidades de feito,
e de Direi fo , que necessarias,>,:sejão,; e d€rogo e 'hei
para is~o P9r der.dgadasJ .todas ~ q'uiresquer Leis, Di:.
rei.tos., Ordeilações e Ca:pitulos de, Cortes ,.que pos ão

,ser em.contrario, .posto 'que tad sejão, de-que fosse
necessario fazer expressai! e especial menção d, vhbo
"d verbum •. sem embargo da Ordenação do Li".), 2.

'li/•. 44... que diz: ff(,ue se.. 1záo entmda ser por mim·
~rogtlda Ordenaçliol'alguma.r 'Se. da substancia della ''Se 1Tá,
fker. eX/J-ressQ mfJ.J1~ão; e quem e hei por bem, que ào
N"asladõ deste lTYeq Alva,rá, em publica fórma feit~"

poc rI;landado. e<auctoridade de qualquer Justiça, seja
dada tanta f.é. como ao proprio original, e que valha ..
como, ,çarta, sem passar pela Chancellaria, sem
ombar-go (da: Ordena'ção do Liv,. 2. Tit~ 39. ,e 40
1\ nton~o dos SantOs Rreire o fez em Lisboa' Ia'6 do
Fevereiro. de 164.9i Fernando Gome~ da Gama o,[çz
escrev·er. REl. .)

Liv.. 4. da.~s1~.f.ll~J '141. cóm o dia l~'"
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Ord. Liv. I. Regim. dos Desembargg. do Paço §. 103.

Alvará, ttlZ que se determinou se não désse vista ás partes
das ProviJõfs, que se passáo de algum casos, de que as
partes se queixão, nem _se tomasse conherimento dos ag
gravos, quu se 'interposerem sobre se denegar a dita
vista.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem, 1649
que por ser informado, que nas Provisões. que se
passão pela Me'sa cio Desembargo do Paço a requeri
mento das partes offendiclas, para se riraretD deva.ssas
dos casos, de que se me envião queixas; e outros, que
por bem da justiça e meu serviço mando tirar em
segredo, de crimes e delictos, que se commettem ,
tratando os Julgadores, ê. que as raes gevassas estão
commettidas. tiralas, em conformidade de minhas
Ordens, se lhes pede vista dellas por parte dos culpa-
d~s; e negando-a, como de.vem negar, conforme; a
direito e esti10, aggrã'Vã{) para a Relaçao, aonde se
torna conhecimento dos aggravos, em grande prejuizo
da boa administração da justiça, com que se impede o
castigo aos culpados, e só a esse fim procurão dilatar a
averiguação de suas culpas, e saberem o segredo das
devassas, para confundirem e perturbarem com os
ditos embargos o curso dellas j por quanto. as devas.sas,
qu-e' se mandão tirar tdepois de baver, informação e
queixa dos delicto,s. e as Pro.visões, que para ell~s

se passão, n~o he matei-ia, de que se deva dar vis-
ta para embargos, por ser totalmente cri me, em
qU,e .n~o cabem sem~l~anses~vistas, seI:1âo deppis de
aveflgoóld~ a ,verdatle e formada a culpa f .para os cri-

l r. H I: J ~1j'.~.t Lo 'i

Jn,c;~ terem castigo ;;,.Com ,stas consideraç~es " e par~
se atalhàr tao pernicioso damno: Hei por bem, e
-me praz J que daqúi-em diante se não tome na Casa

Xxx 2



"5'3 2 L E I S

da Supplkação. conhecimento de A-ggravos ,-que se ti.
nrem. d~ oS:,julgadqres, a qu~ se çorullJette.r tirar de
vassas em segredo-de alguns_casos. não aarem v.ista ás

. :p>artes. del1'a~ :(./,-:). E .ap Çqnd~ Rege,dor. enç.ommendo.
qll~ o faça assi,dispor e,.orq~na~. advertindo-o assi em
Relaçãp aos Corregedores do crjme.. da.Corre e mais
Des.~rnQJtrgadores j. ~~s, guaes mando,... que c.u~prão
~ste Alvará, como nelle se cQl.lte'm; que se -registará
nos livros da.dita Casa, para a todo o tempo constar
q.es,ta min~a R~sol,ução j e me, praz .qLl.e valha, tell<ha
i~[:ça ~ 'vJgor., co~o~se.fOsse Cart~. ~ita em me.u 11c:>.me
.e ,Bar mim.assignaqa .." se,m em1;la.rg('.) da Orde,nação do

. 1:iv. :2: Tit. 40' em conrrar~o. M·anoel do Cou.to o f(!z

..e:m, Li~boa a. 6 de Fevereiro de 16491. J~cin~bo f)g,uQ-
,de,s Bezerra,o fez escrever. REI., .

L,iv. 5. do Des~mbargo do l'.!!Ç9 1e\. 74,

--......,----:.,.

·,Ofd. Liv. I. Tit. 6']. •.á, Rnbt.

:dlvará '. tm que Si' declarou, qt!t' .não pudessem mirar
nas paulas .por. .rt'r.t'ad~res os Offi,~iat's d.e. JUSlÍra, 014
Fo,zeuda.

,r649 'EU.{fRei faço saber aos que, este Alvará virem,
·que por·s.ç atalharem os inconvenientes" que se \~e

represerrráffiQ 'haver., ,de os Officiaes de minhaJustlça
·e Fazen{}a 'servirem de V.ereadores nas partes, aond~
'são moradores.: Hei ,por bem) .e me praz, que daqUI
!cm diante 'nenhuns ,dos 'Officiaes de Justiça e :Fa~enda
'das Cidades :,e Vil las 'notcrveis ) .e c-abeça' de 'Correiçâo ,
-sirv'ão nel1as'os cargos de Vereadores.: e que os Corre
'gedores das Comarcqs não .apurem as pautas, em que
,forem <!Iei-tas 'uqucllas .pessoas) que \\ierem namea,àas

,,(!) Y.. Assent•. de 29 ,de ~gosto de .162Ã'
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,pata Ver-eadores • tendo os ditos·()fficios ; antes terão'
.particular cuidado de nas ditas pautas informarem de
todos os eleitos na fórma do Regimento; com declara
ção de, não o fazendo assi. se fazererm as-diligencias á
sua custa J e se lhes dar €.m culpa nas ·suas .residencias.
E este Alvará mando. que se cumpra inteiramente,
como nelle se contem; o qual "alerá, posto que seu
effeito luja de durar mais ,de um anno , 'sem emba-rg~

da Ordenação do Liv. :lo '!'il. 40. em contrario. e se
.publicará na ,Ohancdlaria mór do Reino. para vir á
'noticia de todo.s. ManoeI do Couto .0 fez em Lisboa
a 6 de Maio de 1649, Jacintho Fagu.n,des a,ezerra o fe.z
escrever. REI. '.

Liv. 4. das Leis da Torre do Tombo fól. 212.
Liv: 5. d~ Desembargo do Paço 1'01. 84.. .

(Ord. L'v. 5, Tit.79. §. 2._

A/vará. ,e,nJjue. se_ prohihírão oSYeb.yç~S -das "nulberes.•.

.DOM- João, por ,graça ,de:Deos 'Rei dO'Porwgal 1649
e dos Algar.ves. d'aqu,em e d'alem mar J em Africa
SenhGr de ·Guiné -, e da Conquista. navegação, com
mercie da Ethiopia, Arabia J Persia • e da India- J etc.
Faço saber aGS que esta minha Lei virem. que J ·ven-

,do eu os grandes damnos J que se seguião do castu·me, .
que a communicação com GasteIJa havia introduzido
:neste Reino J de andan~m. as mulheres tapadas pelas
.ruas J e trazerem chapeo; procurando prover em ~tu

·do J corno cumpre ao serviço de Deos e· meu J e
honestidade, que neIle sempre houve.. que tanto sou
obrigado a desejar ~ vá ;com as mais vir-tu-des em cres:

,cimento. atalhando o que póde ser occasião de se
.encontrar; fui serv.ido resQlvcr J .e manda,r .se fixas-sem
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Edictaes. e lançar pregões nesta Cidade de Lisboa',
. que nenhuma mulher pudesse andar a pé pelas ruas

cmbuçada, com chapeo, ou sem elle, nem assistir
nas Igrejas, com pena dê que os Ministros e Offi.
ciaes de Justiça as poderião desembuqar no lugar, em
que assi fossem achadas ~ e sendo mulher nobre •. a
faria recolher em casa segura, e dar conta ao Julga.
dor do Bairro, para que a mandasse a sua casa com
a decencia devida á sua qualidade; e pagaria cincoen
ta cruzados, vinte para Captivos, 6 outros vinte para
as despesas das Fronteiras, e dez para o Qmeial de
Justiça, que a achasse; e sendo mulher ordinaria,
pagaria vinte cruzados da cadêa, applicados na mes.
ma fórma com oito dias de prisão; e em caso, que
fossem comprehendidas por mais vezes nesta culpa,
se lhes dobraria a pena. E porque nesta Resolução não
está bast,pltemente declarada a fórma, em ue se ha
de entender e executar esta prohibição, para que não
possa causar confu·são, =ãnres cóm toda a clareza se
proceda no cumprimento della: Hei por bem, e me
praz de declarar por esta., que I1enhuma mulher, -de
qualquer estado e condição que seja, assi nesta Cida
de, como em todas as mais Cidades, VilIas e Lu.
gares tte meus Rein'õs. ,ha de trazer chape-o com' mag.

j to, nem manto com 'rebuço '. excepto as rega~eiras,
.que no lugar, aonde vendem, p(')deráõ ter o dito cha-•
.peo; e sómente usaráó delle as mulheres) que trouxe-
rem mantilhas; e de nenhum modo havel'ão manta
_com chapeo , salvo as parteiras, que amiarem em ,mu
~]a. E para que assi se observe e execute por todos
inviola vdmente, me lpraz, que o Offic ia'l ,de Justiya,
Ci}l:le se lhe provar legitimamente dissimulou CO.ln ~l ..

,guma mulher tapada l 00 com chapeo, pela }!lnmelra
vez il)correrá em suspensão .de seis mezes', e pela -se
gunda de um anno, e pela 'terceira em Ipcrffimen~o

do Officiq'; e para quem accusar o Mi'nrstro, Alcal
,de) ou Official de Ju~tí'ça) será ametade ·da conde..
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mnaçãe, que havia de ter a mulher rebuçada , ' ou de
chapeo, advertindo-lho primeiro) e mostrando. lhe a
mulher, que pJssa com chapeo) ou rebuço; e não
querendo eIle condemnala, tomará testemunhas, para
poder provar sua denunciação: e porque poderá suc
ceder que algumas pessoas, por serem poderosas ). ou
por outro algum respeito) tratem de intimidar as Justi
ças, pua que não executem o conteúdo nesta Lei)
ordeno e mando. que qualquer pessoa. que se descom.
puser de obra, ou de palavra, tratando mal, ou amea
çando Ministro algum de Justiça sobre a execução
della , ou lh~ impida, querendQ elles fazer destapar
as mulheres, que nella incorrerem. e proceder pelas
penas referidas) sendo Fidalgo, será condemnado em
cem mil reis, e dous annos de degredo para Africa o.
e as pessoas dahi para baixo, em cincoenta mil reis.
e quatro annos para o Brasil; o que assi se executará
sem duvida." nem contradicçao alguma, porque assi
o hei'RmJibem, e meu serviço: e haverá livro, para.
se asselltarem as condemnaçães de dinheiro I e pessoas.
c::onqemnadafem cada Juizo do Crime desta Cidade;
e 'Oep0sjtario feito pelo Corregedor do Bairro. a que·
toca. em cuja poder se depositem; e nas Comarcas J,

em cada um dos Juizos da Correição , e Juizes· de.
Fóra nomeados por elles) aonde as ditas condemna.
ções se lançaráã, par.a se saber o rendimento dellas •.
e se-cobrarem pela via. a que .penencer:· e para. que
ve.nha"á noticia de todos, e se não possa allegar igno_
Mocia dd que nesta Lei se contém , mando "ao meu.
Chaooeller mór a faça publicar na Chancel1aria) e
enviar pelo Reino a copia della, impre.ssa debaixo de
meu Nome e seu signal , para que a si se execute ;. e a
propria se registará nO,5 livros do Desemba,rgo dQ Pa
ço ; e nos das G, as .da Supplicação, e Relação do
Porro .. aonde semdhantes leis se c tllmão regimlr I

de que nas estas della "se pa.saláã celndóes, E outro
si. mando a rodos os Desembargadol'~s, Corregedor.es,



Ptoolfedores, Juizes, Justiças, Officiaes: e pessoas dos
ditos meus Reinos e Senhorios, cumprão e fação in.
teiramente cumprir e guardar, como aella he conteú.
do e declarado. Antonio de Maraes a fez em Lisboa
a 20 de Agosto anno do Nascimento de N. S. JESU

CHR.IS-rO de 1'6419' LuÍ'z de Abrel~ de Freitas- a fel.
escrever. -REI.

'1.iv. 10. da Sapplícaçâo rõ). 2"2'.

,
-----------~(.

'Ocd. :Liv. 5, Tit. 76. á Rubr.

AI'vará, em que .se mandou observar a Lei de 4 de Outuór~

. de J 644" e Jt te:;; caS{) de devassa.

1649 -DOM ~oio,. por graça: de Deos Rei de Portugai
ç dos Algarves, d'aquem e d'akm, ,1nar " em Africlt
~enhor de Guiné, e da Conquista.,. Nd.veg:tçãa" Com
mercio da Ethiopia. Arabia., Persia, e da :lndia, 'etc.
Faço saber aos que esta minha Lei virem, que 'eu pas
sei outra em 4- de Outubro do anno de 1644, de que
o traslado he- o seguinte .{segue-se aqui a úi ~ q"c,s(:
(lcha em Jelit lugar). ,E por quamo ,pf,lla Junta da/Gome
panhia geral:se me .fez queixa cle algumas pessoas, que
em Reme deUa andavão atravessando'e comprava()
pão, vinho e azeite, e a odiavão par essa via com os
Povos: Hei por bem, e·me praz de declarar de'nbvO'
e ordenar ,por esta aos Correged(l)res das Coma~cas'

do, ReinoJirem devassas, cada ,nm em seu desrr:rctO
(excepto nas de Beja e Campo de Ourique.; .porque
estas são as conteúdas na concessão da ditaCom.pa
nhia., nas quaes só podem comprar e não atravessas) r,
das "pesseas, que atravessarem para revender, pao,'
farinhas, -vinhos e a~eite ~ accrescentando -as penas 'e
perdimentos das cou~as referidas, 'em dobro.. que
pela dita Lei estão -impostas aos ditos atravessadores;
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das quaes se a-pplicará alguma parte da condemnação
dos que atraves arem em nome da Companhia falsa.
mente. á mesma ,Companhia •.que se arbitrará pelos
ditos Corregedores;. e assi me praz J que a pena. que
pela dita Lei se impoem aos Mini.str.os • Julgadores, e
Commissarios, se .entenda tambem -nos da .compa
nhia • achando-sc que.commettêrâo a mesma culpa nos
ditos ef,feitos de pão, farinhas •.vinhos e azeire; e a
mesma pena haveráõ as pessoas, .que em nome da
Companhia. e com offensa sua comprárão as ditas
<:ousas) ou alguma dellas.para atravessa·r; e nest-a con
-fortn cinde.se da rá á execução todo o conteúdo na Lei~

referida ne ta eeclaração. pelo Ministros, Officiaes e
pessoas, a q'u~ ·pe·f.tencer. E par.a que venha á noricia
de .tod{)s I mando ao meu .Chanceller mór faça publicar
esta .Lei na -Chancellaria. e.enviar a copia della , sob
meu SeBo .e seu signal. ás Comarcas do Reino, para
()s COH-ege<;)ores del·las a ex.ecutar.em ; e.a propria se
registará nos I-i.vros do Desembargo do Paço~ e .nos da
·Casa da Supplicação e Relação do Porto, aonde seme
lhantes Leis se costumão registar. Dada' na Cidade de
Lisboa a 24 de Setemhro" Antonio de Moraes a fez
·snno do Nascimento de noss@ Senhor JI!SU CRU

STO de J 649. ,Luiz de {),bre.u .d~ Freit.as a .fez es.cte..
~er. RE/~

.--.--....:..-----------
OLd•.Li.v•.~. 'Tit. 80,. á Rubr.

Alvará, em que se prohibio o uso das armas (llTtas com
.as dec/araçoes, qu..t rulle se referem,

DOM Joãg t por graça de Deos Rei de Portugal 1649
e dos AIga.rv.es. d'aquem e .d'alem mar., em Afri-ca
,Senhor de Guiné, e da .Conquista. Navegação.

L.L. Ex/r. T()l1).• L Yyy
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·Commercio da Ethiopia, l\rabia, Rersia, e da ln'"
@ia. elc.· Faç@ saber nos que esta ,minha Lei virem"
.que pelos. muitos dclic.ws· e. homicidios • que COI.n

armas. de !fogo menos de m~rca ( pcl~ ~"ior fàci_
lidade, com quesc. pOdel1i1 trazer e encubrir ) ordi:.
nariamellte se commelitem. foi por Lei .e ,Ordena.
'ção do R:eino ge"ralmente defeso, que ntn.huma pes
soa trouxesse de dia. nem de,noi-w • ·nem .tive se em
'sua casa .arcabuz de menos compl irr.cnto, que de
dous, 'e depois de quatro palmos em cano; nem Ofh
daI .algum os podessc fa.zer. uem concertar; e Oi

que fossem achados. se qu~brasscm pc/ame as Justi
ças, que os .tomassem. accl'cscenrando -as penas dos
crimes, que com c1les se commettessem J c ,f.1zcndo
caso de devassa o quebrantamento da dica Lei e Or
denação•. Paliem succeoondo depois com minha legi
tima successão e. restituição ficar .0 Reino, em guerra·

-c armas aom o de Ca.stell~ ,_ se lançárão bandos e
ordens., por que ,Se.permittírão rodas as armas,de fogo
·com di.versas limitações e ,éJeclaraçóes conforme as
occasióes, que succedêrão, de que se segllírâo duvidas
sobre o entendimento, uso e penas das ditas armas;
.c>tlm particular das menos de marca, e crescerem jun
.tamente .os.delictos , que com a impunidade delles se
commettem. E querendo eu de modo prover. no pre
juizo da permissão das ditas armas, que com tudo se'
não prive o Reino do u~o d'elIas, na marca.) que para
as occasióes, q~e nos actos de guerra e ouçros se eon
siderárão: Hei por .bem de maraQar e declarar (como
faço) 'que nenhuma pessoa) de qualquer qualidade que
seja, passa tra-zer,.nem ter em casa arma de f0g0, que
tenha menos de palm.o· c me~o de craveira em can? ;
nem se possa trazer de fóra ,. nem Mestre e OffiClal
algum a possa fazer, nem concertar; porque a dita arJ1la

'rd<:, menos· desta marca em todo e por rodo- hei por defesa
e pr<ilhibida ·em meus' Reinos e Senhorios ; e os·trans
gçessores. q~e CQ1ltra.a félima. desta Lei forem com-



E x T R A V A G 11 N :r E S. ~39

prehendic10s , incorreráõ nas mesmas penas, que por
minhas Ordenações estão já impostas; e assi os que
com ellas atirarem" ferirem.. ou matarem: e as que fo
rem achadas, ou tra'lidai> de fóra.. se quebrem corfiórme
as dita Le.is e -Ordenações, as quaes para este caso hei
por estabelecidas t r.enovadas -e confirmadas:_ pore.m
passando a dita arma de fOg0 da dita marca de palo1,O
e meio até quatro palmos de _vara craveira em cano ..
havendo eu r.e peito a poder ser-vir nos .ditos .actos e
occasiões de guerra, e outras t adiante nesta Lei decla
radas: Hei por b.em • que as possa haver no Reino, e
se possão fazer, concertar e ter em casa.; com decla
ração. que as pes oas. que as tiv_erem , as não pos ão
ter carregadas, nem em casa com paI vara, nem pelou.
10, ou munição; nem pessoa alguma as possa man
dar concerti'r , nem levar ao Omeial. Jlem ·trazer ..
.senão depois do Sol sahido. e antes de se pôr. e isto
.com -os fechos fóra da .coronha; e 'nem o dito !\1estrc
,e Omeial as poderá acceitar.. ou tornar a dar t senão
no di~0 tempo, e na dita fórma, e o mesmo se enten...
de, mtldando~sc de uma 'casa, ou terra _para outra;
o que tudo se entenderá. salvo e.m occasião, e acto
de guerra. como na Fronteira, tocando-se a rebate,
ou a sahirem as COl'flpanh~s flas levas de U11S Luga.
·re.s para nutras) centradas <)l] co.mboi • indo com seus
Capitães ou Cabos .• aos quaes os ditos actos.e facyões
forem c.ommettida.s,e cncarre~das. Não se .e,ntc:Jilden
'do .porém ,es-ta permissão 'R@S Lugares, aO[i}Qe ,os 801
'qlldos estiverem alojados J ·oU forem viz.inhos e mo
radores nas FronteiHls.; .nem n0S das Ordenal.lças , r:lãG

sendo nos aCl'os • ou -fórma referidas: e -outrosi os Mi
nistros e Off.ieiaes de ju-stiça. Corregedores, Prove
dores t Ollv·idores, Juizes de Fóra. que Não .ü CO[tl

missões crimes de de·\'a.ssas. alçad3s e .prisoes. para
que sejão respeitados s' e possão acudk seg.UFamente ás
d~rig;lções de seus cargos 'e diligencias, que .lhes s~~

.commettidas.s e pela confiança, que tenho qpe usallaO
Yyy 2 .
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,
d'esta fàculdadc', CD..." devem: Hei por bem, que
}ll0ssão ter, trazer e levar, durante 0s·ditos carCTos· e'
(Lommissáes, a dita arma de fogo· de quatro p~lmos
até tres e meio call regada de dia e de noite; e assi
as pessa:as, a que e1-les· as derem para os acompanha_
rem , em quanto forem em sua cempanhia sómeme ,.e
não depois de se apar.tarem delles, ainda qpe digão que'
vem chamados para 0S acompanhar, ou que se. vem
recolhendo, tendo:..os acompanhado., porqu~ a cli[a fa.
culdade se lhes concede Sómel1[Cl ,.em quanto es[iveirem
com (!)s ditos Officiaes. de Justiça. E rendo conside
ração ao muito, que importa.,. que esta Lei e defesa.
se guarde- e execute in,violave1mellt.e com as· penas, na
Ordenação' estatuídas,. e aO'que para. este fim estava
ordenado por Resofução, de 2'9 de Novembro do anilo'
de 1615: Hei' por bem- de derogar, como faço, para
cumprimento desta 1-ei, todos e quaesquer Privilegias
dados por mim ,.e· pelos Reis· meus·antecressores, posto
que incorporados sejão em· Direito, e que por contrato
concedão que possão trazer quaesqucr armas defesas ;.
por~ue todas· hei por derogadas para este fim. e que'
se não entendão nestes· casos. E os Soldados alistados.,
que gozarem do Privilegio· do foro, serão r.emeuidos
a seus Superiores presos, para serem condemnados
nas ditas penas desta' Lei e Ordenação. E ourrosi na·
conformidade da dita Resolução, e Lei feira depois da.
Ordenação :. Hei por bem de fa~er caso' de devassa to
dos os que se commetterem contra esra prohibição I e
que .estas devassas tirem. os· Julgadores desta Cidade
de Lisboa j e perguntem pel.os transgressores nas de
vassas geraes I que' tirão por seu Regimento; e nas
mais partes do Reino. o~ Juizes e Corregedores d~s.
Comarcas j e-os Provedores nos LuO'ares • aonde nao
entrao por' Correição I' nos rempos ~ em que tir~o as
mais devassas ordinarias j 6 se accrescentará C~pltulo
no Regimento dos Syndicantes. por que se pergunte,
le.. cumprem os Sr.ndicados. com. esta obrig~ção. O..
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deno mais e mando, que as pessoas, que por qual
quer maneira forem comprehendidaii nesta Lei e ar.
mas de uma marca e outra nesta Corte, e cinco fê
goas ao redor. sejão logo remettidas suas culpas, e·
Jivramento aos Corregedores da Corte do Crime; e
pela me'ma· maneira viráõ a el.Jes clir.eiramente fadas
as appellaçães e aggravos, que df'spacharáú confórme
aos casos, com o numero de Desembargadores, que
requerer á" Ordenação; não sendo porém nesres ca
sos com menos. que dous Adjuntos; e nem no que
toca ás penas das arm as se remetteráó ao JLI izo da
Corôa. sem embargo da Ordenação) porque se lhe
commetre em seu Titulo; e nem aos com prehendi
éos e culpados no (Jaso desta Lei se concederá Al
vará de fiança, para se livrarem soltos,- como por
Decreto de 18 de Janeiro do anno de 1642 ( J) tenho
ordenado, sem se me consu.1tar primeiro pelo Tribu
nal, a que pertencer: o que tUGO se cumprirá inteira-
mente, como nella se comém; e se entenderá nas di.
tas armas das ditas duas marcas de menos de palmo
e meio, e menos de quarrú palmos; porque dahi para
cima as mais a·rrnas defesas se regularáó pelas outras'
Leis e Ordenação J na permissão, ou prohibição J e
penas dellas, e crimes com ellas commetticlos. e tudo
o mais no tocante a dIas ordenado, em quanto não
mandar- o contrario. E para que venha cé noticia de
todos. e se não pos~a allegar ignorancia contra o con.
teúdo nesra Lei. mando ao meu Cbanceller mór a
faça publicar na Chancellarb, e enviar a copia- deHa
impressa J sob meu Sello e seu signal, ás Comarcas
do Reino, para se executar J e cumprir inteiramente ;.
e se registará nos livros do Desembargo do Paço, e
nos das Casas da Supplicação. e Relação do Porto r

aonde semelhantes Leis se co tllmão registar. Dada na·
~idade de Lisboa a 4 de Outubro. Antonio de Moraes,

~J) V. D.tlrel. de 18 d. :Novemllro ( • Jlão da JaJl.iro) de 164a.
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lt fez, al'mo do Nascimento de N. S. JESU CHRISTO de
16+9' Luis de Abreu de Freitas a fez escrever. 8.EI,

Liv. 4. rl:u Leis ,lo Torre tio Tombq foI. 230.
Liv. 3. dos DccrNos do Des5D1bargo do Pacl> 1'01.4.
Liv. 5. do Descmhorgo dI) Paço 1'01. 20C!. •
Liv. 10. d" Snpplicação foi. :l~. I'ers.

J

5

.Ord. Li~_ 5- Tit. 79. §. ~,

Alvará J ~Ilt que ,u der/ara o de 20 dI! Ago[/(J de r 649.

~64-9 Eu EIRei fa-ço sa~er aos ql:le este <}\'Ivará ·virem,
que, por quanto depois de feita e promulgada a Lei,
gu~ mandei passar soare a' probibição dos rebuços I.':

phapêos.J Com que as mulheres andav1ío, para serem
desconhecIdas .. tem a experie'ocia mostrado não estar
nâ'stànfémente provido J comó convem J porque no

'modo J cm que tapadas me affirmão o al)dão de pre..
sente J se 'entende ha que ell)cndar ,em raz1to de que
cubrlndo dias 'meio rosto, como se diz o razem , fi
éão -ainda assi 'desconhecidas: Hei por bem, e rue
praz de declilrar por este Alvará, que toda a mulher.
Çjue não andar com toda a cara descuberta, e houver
-de'rr'azér bioco J 'rrará o manto cahido até os peiros;
e as qué fóra desta limitação forem achadas. lhes será
logo peIos Onlciaes de ) ust iça t6mádo o maMo na
'llla, 'aonde as acharem _ E mando aos Desembarga
rifares J Corregedores) Ouvidóres, Juizes e. mais Justi
ças de meus Reinos e Senhorios. que ó fação assi exe.
cutar como neste se comém, que terá força de Lei>
o qual O meu Chanceller inór fará locro publica~ na
Chancellal~ía. para vir á nóticia de rodos t e €rlVlar a
copia delle ilnpre9sa na {órma costumaGaq 'e o pro
prio se registará nos livro~ do D.esembal:go do Pa~o J
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.Casa da Supplicação, e Relação do Pó, to; e me praz
"-ue valha, renha força e \'igor I .como se fasse Carta
,..:ita cm meu nome I e por mim alisignada J sem em
bargo da Ordenação em COH rario. Antonio de Moraes
o fa em Lisboa a 6 de Outubro de 1649, LlIiz de
Ablcu de Freitas o fez escrever. REI. J

I ~ .J ~ •

----..... .. I

Ord. Liv. 2. Tit. 63' á Rubr.

Alvará, em que se deL('rminou. que (l pessoa. 'ir/e fomar
mula d' E~Rei com algum conluio. promeltentfo dil1h~ir.o

ti oulrem J paTa que uEio lance. pagu,"e a dccima parte
do prt'f{; da rend!l álem das mais pen{ls do Regimento.

Eu EIRei' faço saber aos que este Alvará virem.
que eu sou informado que minha FlIzenda recebe
grande diminuição por causa dos conluios J que se
comrnertem nos contratos, rendas e assentos. que
CO~ ella $e, L'nem; e para, t;vitar ~~t~ .d~mno l!e neces
sano aCLldlr com rernedlO COI1\'eT!lente J 'por quanto
não ba_ta o que pelo Regimento de minha Fazenda
está disposro,'assi por não dar a pena adeq1uada a culpa
tão grave J como tambern por se não compreI1enderem
as possoas ~ que concorrem nestes conluios. que são
causa de se commetr.erem; e querendo-os atalhar:
Hei por ,bem. e mando que daqui em diante toda
a pessoa. de qualquer qualIdade e condição que seja)
que tomar por contrato. renda) ou assento de minha
Fazenda. achando.se que interveio algum conJuio)
dando algum dinheiro', ou outra qualquer cousa, ou
promettendo.a a alguma pessoa) por não lançar nos
COArratos) rendas) 011 a,ssentos) que se fizerem.
dando J ou promerrendo por si. ou por interp sta
pessoa) ou seja por qualquer medo I que conclua
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J (

haver .conluio. pelo mesmo caso seja condemnado na
decima pape .• qu,:: importar o preço do contrar"
.arrendamento, .ou assel.1to.J que se fizer, álem G"...

penas 'iio Regimen.to iC o que rt'.ceber algum dinheiró,
:Ou outra qualqqer .cousa que seja, por si, ou .por in.
terposta pessoa.J 'por nfio fazer lanço nos ditos COfi..

,tratos. re\10as .. ou assentos, ou desistir. por qualqu~r

modo' que seja, e a.inda que por .rogo d<;> lança) que
tiver feiro, seja condemniclC;io que restitua para minha
!Fazenda o que houver recebidtl>, -e em quinhentos
cruzadQs m~is, e dous allnos de degredo para Africa.
E por quaoto .í\ pr<:>va ,cles.ce ddi.e-to 'hc 'difficultosa,
por ser occulto .. e se ,comme·tter sec·retamente: Hei
por bem que s,e haja por provado corn cll:lélS tesremu",
nhas singulares sGmeÍl·te;' e a" pessoa .. que denunciar
,do tal delicto e apontar testemul.1has. posto que sina
gl,llares) para ,a p'rov~ gelle, será relevado das ditas
penas; ,e provando concludentemente, haverá ame.
tade delI;1s, e outra ametade para minha Fazenda; .e
,mando aos Mi.nist,ros ~ Offic'iaes deila, e da Justiça,
e pessoas J a ql.Je o conhecimento deste pertencer. o

· cllmprão. ~ fação €umprir e guard\lr tão inteiramente,
,como l1eUc se cO.!,1tem. filzendo.o reg'istar nas Casas
dos meus Direitos Re~es desta Cidade J fixando.se o
traslado- ddle né)s port~s dellas e nas mais partes,

,.~onde pa.rçcç.r> e se publicará e registará em minha
Chan<::ellarla, para assi vir á noticia de todos o que
por elle .o.rde,no. 'Jeão dá Silva o fez em Lisboa a 30

· .de Oqtubro de .64-~.' Fernando Gomes da Gama 9
· fez escrever. REI.

-,..,iy, ~" pas !-,eJ.s da 'rorre do ro~b.o fuJ. 2,Í'
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Ord•. Liv4 I. Tit. 8. §. 8.

54-5

Alvará, tm qu~ U orde/tou , ql~ , Corregedol"es fizesst1n
mostrar tiOS 0f./iciats de Jus/iça os Regimentos; e Iláo

os feudo, os obrigarsem a.tira/os }to termo de dfJUS 1JJeus.
t sem ~/les os náo dáxass.em serúr..

Eu ElRei faço saber a0S,. que este Alvará virem., 1-649
que por quanto me foi representado., que muiros Offi-
ciaes de Justiça e.Fazenda das Comarcas do Reino ..
assi Proprietarios., como Serventuarios, exercitavã()
seus offieios, sem haverem tirado da ChaneelIaria o~

Regimentos delles, por onde se hão de governar, e
tem obrigação de servir para saber o que lhes toca, c
a fórma, em que neUes hão de proceder: Hei por"
bem e mando aos Corregedo-res, Provedores das ditai
Co Tcas e Juizes de Fóra de rodas as Cidades, Vit-
la . • res dellas., que sendo-lhes este Alvará, Ol.!

a l delle., assignada pelo meu Chanceller mm ..
appt 'eotado, chamem a si os Officiaes, que servem
diante delles, e lhes peção os Regimentos, por onde
exercitão seus Officios,·e achando os não tero, os obri
guem a tiralos da dita Chanc.ellaria mór em meld
nome, e da mesma maneira aos .que -os tiverem em
nome d'EIRei Dom Ifi!ippe de Castella , .dando-lhes
dous mezes de tempo, para .enviarem a tiralos a
clla, e passado o dito termo, ~ão d ixaráõ servir os
ditos Omcios, sem primeiro satisfazerem a esta Or,,:,
dem; .e os ditos Ju.lgadores a cump-riráõ, e fadio ~xe- 
Cutar inteiramente, como neHa se contem) e este
Alvará, sem dU),Iida. nem contradicção, alguma •. An..
tonio de Moraes '0 fez em Lisboa a 8 de Novembro
de 1649. Luis de Abre.u de Freitas o fez escrever. RE f!

LI. Éxtr: 'I.9m: i. zíz
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Ord. Liv. J. Tit. 58. §. se.

Lllvará, em que se determinou, que as infot1lldtjoes se m..
Vleflt pelos correifJs 'ordhzarios aos PreúdellJes do Des
embargo Paro) e mais CJ'rilmnaes) de que se pedi.
rell1.

1649 DOM João, por graça de Dcos Rei 'de Portu
gal, etc. Faço saber aos que esta minha Lei virem I

que por convir muito á conservaçãO" da Justiça e me
lhoramenro dos negocias J que os particulares não te.
nhão nunca notici_a das' infortrJações J que sobre elles
se pedem nos Tribunaes. assi aos Ministros de
Justiça desta Cidade. como de todo o Reino; por
que tenho entendido. que de .ordinario se entregão
estas informações ás lTIesmas partes) que as pedem)
com o que os que informão) se arriscão a ~ ~ 1
larem com a liberdade) que coo venl • ou <.

sados nellas. alcançando o que sobre ellas se <.. o
usão delJas ) por lhes não servirem) e procurão. jos
-para haverem outras) de que se seguem hotorios in.
convenientes: e por eu desejar acudir ~ isso com o
remedia, que convem para a conservação da mesma
justiça: Hei por bem, e mando, que daqui cm diante
a informações J que se pedirem aos Ministros de Jús
-tiça do Reino) venhão todas pelos correios ordina
rios, remettidas.á mão do Presidente do meu Des~m-.

bargo do Paço) ou a qualquer outro Tribunal.j· d0nde
se pedirem as taes informações) para que per seus
mandados se entreguem aos Escri vães dá Cafti ara , a
que tocarem) e que d~s partes J dónde não houver
correio J se enviaráõ pelos Caminhéirbs ~1as Proved~

riflE) ou Cotréições) ao Lug~r mais visiAhe. em qúê
costuma haver correio; com advertencia a todos OS
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Ministros de Justiça, a que se pedirem as taes infor.
·mações , <que, se assi o. não observarem inviolavelmen.
te, me ha verei por muito mal servido delles. e m~
será mui presento nas occasiões de seus melho
ramentos: e os Ministros de Justiça desta Cidade.
quando se lhes pedirem algumas informações, as fa.
rão eAtregar nas mãos do Presidente do Tribunal,
,donde se lhes pedirem; e não o cumprindo assi, não
t-erão despacho algum, e lho mandarei estranhar mui
to. Pelo que mando a todos -os meus Desembargadorelt
da Casa da Supplicação, e da Relação e,Casa do Por..
to, e a todos os Corregedores, ·Provedores, Ouvido~

res, Juizes e Justiças desta Cidade, e de todos os
meus Reinos ,.e Senhorios de Portugal" que cumprão
e guardem esta minba Lei, e a fação inteiramente cum..
prir e guardar, como nella se contem, e a fação pu
blicar em todas os Lugares das suas 'Comarcas j e se
1'cgistará, etc. Dada em Lisboa' a 9 de Dezernbro de
rb49. Luiz de Abreu de Freitas. REl.

Lh'. 4. (135 Leis da Torre do Tombo foI ..18~. ver,.
Liv, 5. do Duembnr§o do Pa90 foi. 97'

Ord. Liv. 1. Tit. 57, ao prine.

A1Vtlrá , em que se delermil1(,(I, que OJ AlJoeddros do 1111

mero .não sejá9 obrigados ·a Ie-r .cavallos, ll~m a servir
(om elles.

Eu EIRei fa-ço saher aos que este meu Alvará vi.
rem, que tendo consideração ao que os Moedeiras
da Casa da moeda desta Cidade me representárão ,
de que Francisco de Barros de Almeida rem notifica
do a alguns delles para servirem a cavallo J obrigan
.do-os a que os renhão , sendo que por seus privi.legios
.são isentos de servir .a_ cavallo "nem com outro Ca-

Zzz 2
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·pitão mais que o seu Thesoureiro, corno actualmente
servem. sem com elles poder entender nenhum outro
'Ministro ; e mostrando-Ule os privilegias, os duvidou
guardar, pedindo-me mandasse ,-que nenhum Omeia.!
da C:lval1aria entenda com elles, e lhes guardem seus
privilegias: E 'visto por mim seu reguerimemo, e a
informação, que se houve do Licenciado Luis Fel~

nandes Teixeira,. Auditor geral da gente de- Guerra:.
Hei por bem. e me praz de fazer mercê aos Moe..
deil'Os. que forem do numero da casa da moeda desta·
Cidade. de lhes conservar seus privilegios ,. tm quanto
eu não mandar tomar resolução nesta mareria. Pelo
'E;jue mando a Dom Alvaro de Abranches, do meu
Conselho de Guerra, Mestre de Campo General. jun.
to á minha Pessoa, e a0S mais Ministros e Officiaes
da Cavallaria • a que o conhedmenro deste Alvará,
e o que por elle ordeno pertencer. o cumprão e guar
-dem ·tão inteiramente, como nelle se contém; o qual
quero que valha. tenha. força' e vigor, posto que seu
effeito haja.. de durar mais, de um anno , sem embargo
da Ordenação do Liu. 2. 'Til.. 40. em contrario. Ma.
noel Pinheiro o fez em Lisboa aos 3 dias do mez
de Setembro de 1650.·E eu Antonio Pereira O, fiz
eSCrever. REI.

Liv. 14. da Secretaria de Guerra foi. 115. "eu.

Ord. Liv. 5. Tit. 76. á Rubr.

Alvará ~ em que se delermhlou , que se não ((Itl1p~'aJse pfí(}.
para revender, com o pre/t'1(/o de' Carta de visillhuflfQ ,

l1e!" fóya dos lugares deputados para fi venda deI/e.

1;651 Eu E1Rei faço .saber aos' que 'este Alvará virem,
que eu fui informado dos multas atravessadores, que
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{lO'ro occasiâo da' fa1ta; 'que geralménre houve de pão
" anno passado de ) 650 neste Reino, forão na novi..
dnde deste presente atravessar rodo o p50 , para [or
'Jlarem a v.ender I valendo.s-e para isso de" Canas de
vizinhançá da (amara desta Cidade de Lisboa" para
o trazerem ao Terreiro della I c da) Camara da VilIa
de Sewval, e de Prh isões mirlhas; o que tem sido
causa de encarecer o dilO ão J e cada dia ir su indo
o pr ço exce sivarnelHe em tempo, que houvera de
abaixar) pela novidade presente ser abundante em
muit~ partes do Reino; procedendo tudo dos dit'vs
alra (I: sadores, que com grave prejui70 de .meu ser
viço J e da sustenração de meus Vassallos J querendo
fazcr negociaçao e interesse proprio c m darr,no com
mum dos PO\ os , usádio deste proe din ento; e de
sejando alalhar os que se seguem, e ao diante se po
clem tem r: ei por bem e me praz, que todas as
ditas Pro 11SÓCS, 2nas de vizinhança e Ordens J que
se hou erem passado, pa I a todas as pessoas, de qual
quer qualidade que sejãe, poder m cc- mprar pão to

ainda que seja com pretexto de o trazerem a ven er
ao T rrc~iro, se r rolhão I e envi m á Mesa do mel!
Desembalado Paço, para se "êr por ellas ,. se ex
cedêrão G:om fadares ~s t.el mos dellas, em fórma
que commettes em culpa digna de livramento; com

-decla <lção, que entre tanto se não procederá' <;:ontra
elles pelo passado, e sómente se lhes poderá tomar 0
pão, que (i verem comprado. que parecer, que exce.
de o neceSsallO para seu gasto, e de suas ca as; lan
çando. se- pr 'gf1t:s cm todas as CidaDes ," Villas e Lu
gales do J I.'ino , que nenhuma pessoa, de qualquer
qualidade e condIção que seja, pos a vender, 0\1 COI11

prpr pão algum frlé! do T(fl'reir.-o esta Ci~ade ) e das
Praças e ('a:as , d putadas pala isso, na~ ol.tla-s Ci-

'dad • Villas e 1 ugare do KtlllO J nt m rm pa'rte
.algurna deJlC' para (ornar m a rr vent 1er. E toda a
pessoa) que q ualq!Jtf destas cousas fizer) incorrerá
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em perdimento do mesmo pão t .que lhe for achado
e quatro annos de degredo para as Fronteiras t a quJ

·.pena se executará, sem remissão t nos que nella in..
correrem j e isto, sem embargo das Ordenações, que
em cantrario houv-er, as q.uaes hei por declaradas: e
por_este Alvará, que terá. força de Lei. mando aos
Corregedores', Provedores t Ouvidores. Juizes. (' mais
Justiças das ditas Cidades J Villas e Lugares. que,
sendo.lhes appresentado o tras-lado delle impresso t que
para este effeito o meu Chanceller mór fará enviar
authentico t sob meu Sello e seu sigoal t o cumpria.
e executem tão inteiramente, como se nelle contém;
o qual me praz. que valha, tenha fórça e vigor. posto
que seu effeito haja de durar mais de um anno. sem

_ embargo da Ordenação em contrario: e outrosi man•
.do aos Corregedores das Comarcas, que tirem todos
os annos devassa destes atravessadores.· Manoel do
Couto o fez em Lisboa a 20 de Outubro de 165 I an.
nos. Jacintho Fagundes Bezerra o fez escrever. REI.

Liv. 4. das Leis da Torre do Tombe foI. 22/\.

------------
Ord. Liv. 4. Tit. 88. á Rubr.

Alvará J em que se declara que podem ser desht'rdfldoJ os
fi/hos. que contrabissem matrimonio dandes/ino.

DOM João t por graça de Oeos Rei de Portug~l
e dos Algarves, d'aquen1 e d'alern mar t em Arrl.
ea Senhor de Guiné '. e da Conquista, Navega.
ção, Commercio da Ethiopia J Arabia. Persia. ~

da India. etc. Faço saber aos que esta minha Lei
virem t que considerando eu o excesso. com que nestes
meus Reinos se tem introduzido os matrimonios e1an·

·destinos J e os grandes darnn0s J .que .lil:elles .se seguem



E x T R A V· A G A N T E S. 55 1

a meus Vassallos. na Republica perrurbações e riscos.
sendo este caminho occasionado a se eXlingtlir a
Nobreza ~ que eu tanto zélo. e desejo ver conservada
em meus Vassallos; e havendo consideração a que não.
são bastantes as penas Ecclesiasticas , para se evitarem
estes damnos, e ao que se me pedio nas Cortes. que
se celebrárão no Reino o anno de 164 I • e como já
no anno de 16r 5 se havia mand'ldo consultar no
Tribunal do Paço esta mate ria , conformando-me
com o que outros Reis tem disposto em seus Reinos.
assistindo por meio de penas impostas aos Decretos
do santo Concilio Tridemino. que como Principe
Catholico devo mandar executar em meus Reinos e
Senhorios: Depois de mandar conferir este negocio.
conforme pedia a importancia delle, por pesseas
doutas e timoratas. e com os do meu Conselb.o do
mesmo Tribunal do Desembargo do Paço, ordeno
e mando, que qualquer pessoa. de qualquer qualidade
e condição que seja, que da publicação desta em
diante comrahir matrimonio. que a Igreja declarar
por clandestino. pelo mesmo caso elles. e os que nelle
concorrerem e intervierem. e os que do tal matrimo
nio forem testemunhas, incorreráó em perdimento de
rodos os seus bens, que serão applicados a meu Fisco
Real; e serão desterrados pala uma Conquista destes
Reinos, nos quaes não enrraráõ, com pena de morte;
e não havendo herdado a herança de seus Pais ao
tempo> que o matrimonio clandestino for contrabido)
o Pai e Mãi o possão desherdar) e qualquer do povo
possa accusar este crime> depois de declarado o tal
matrimonio por ela r;desti no no Juizo Ecclesiastico;
e para effeito e e~ecução desta pen:l > e para que esta
Lei se observe e execute com o rigor. que convem.
mando aos Corregedores. Ouvidores, Juizes e Justiças
-de meus Reinos e Senhorios. que nas devassas geraes.
que rirão, perguntem por este caso. e achando se fez
algum~ matrimonio clandestino, 'dem Jogo conta na



Mesa do des.pácho dos 'Oleus tDesembargaClore.s do:
Paç'o: e nas residencias. que derem. se pergulltará.
s.e deixárão de executar o disposto nesta Lei, para se
lhes dar em culpa, e eu particularmente lho mandar
eSlfal1har. E mando óuuosi ao Regedor da Casa da
Supplicação e Governador da Casa e Relação da Ci.
dade do Pano, e aos Desembargadores das ditas
Casas. e a rodos os Corregedores e Provedores.
Juizes, Justiças, Officiaes e .pessoas destes meus
Reinos, ql1e a cumprão e guardem. e fação inteira••
mente cumprir e guardar) como nelJa se contem: e
assi mando ao Doutor Affonso Fur~ad de Mendonça.
do meu Conselho. c Chanceller mór destes Reinos e
Senhorios, que 'Cn vie logo .cartas com o traslado delIa.
sob meu Scllo e seu signal. a [;Qdos os Corregedore.s.
Ouvidores das Comarcas deste..s Reinos, e aos Ouvi
d~res das Terras d0s Donatarios , em que os Corre.
gedores não entrão por Correição) para que a rodos
seja notaria) a qual se r.egistará nos livros da Mesa
do Desembargo do Paço. e nos das Ca as da Supplica
S;ão e Relação do Porro, aondel semelhantes Leis se
eostltmâo registar: (t esta propria se lançará n11 Torre
do Tombo. Dada nesta Cidade de Lisboa a 13 de,
Novembro. Antonio de Moraes a fez anno do Nas.
cimento de Nosso Sellhor JESU CHRISTO de 1651.
Pero Sanches Farinha a fez escrever. REI.

S5~ I,. E.1 S .

Liy. 5, do Desembar~o do Pa'ço1fol. 84. ycrs,
Liv. 4.' das Leis da Torre ao 'T-olllbo foI. ::128.
Li0,:. 10•. da $upplicação foI. 5~. verso
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Onl. Liv. I. Tit. 61. á Rubr.

Alvarú, em que se determinou afavor,dd Gamara da P-i!la
, das Pias, que náo flsst'm admittidos a9S f![ficios ,da

govemtll'fa pess()(ls 111echanic.as" ou tju< não SOltbessem
ler e escrever. .

Eu ElRei faço saber aos que esté Alvhrá virem, 1651
que havendo respeito ao que me fo.i proposto a'terca
-das eleições dos Officiaes da Camata da Vi!1a da~ 'Pla~

se fazerem com sobornos 'e induzimthtos, e intervir
muito nisso o Escrivão da Camara, fazendo eleger
seus parentes, amigos e apaniguados, ficando de fóra
muitas vezes os homens nobres e benemeritos ·para OS

cargos, haveodo ,muitos .que podi.ão bem serv.ir: E
vista a informação, que ãcerca do sobredito se houve
pelo PrQvedor da Comarca.da VilJa de Thomar , e o
que della constou e seu parecer: Hei por bem, que
llão sejão adrnittidos aos. Officios da Governança da
dita Villa das Pias mechanicos, nem peão alguf!l '
nem bomens , 'que não :;ouberem' le"r e' escrever. se-
não os nob~es das partes c qualidades para isso, e filhos
dos nobres da governança da Terra (J ~; e não serão
parentes uns dos outros, pela Villa em si e seu Termo
~er muitos .homens nobre~ com foro em minh<l Casa, e
alguns Fidalgos e outros' Lerra-dos" que podem bem
servir, Sem ser necessari'o dispens<irise com outros múi~

tas, centra a fôrma de mínhas Ordenaçees e Leis; e
o Escrivão da Camara servirá seu Omeio I 'como até-
gora fez; com d~clara9ão, que s'ells parentes, até ~
segundo grão, não serVIráS de <V'ereadores ;. e se hau':'
ver algum 'dentro do dit~lgráo·;I)qi1e~estejaservindo,
não servirá, e logo em 'seu'lughr"se e1egerá outro. Pelo
que mando ao Provedor e Corregedor da Comarca da

,(1) V. Alv. -de 13 da Novembro de 1642.
LL. E~tr. ·úm. L - Aaaa
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Villa de. Thomar ~ <nte ora .sãº ~ a9 diante forem t

Juizes e Officiaes da Camara da Vi lIa das Pias J e mais
Justiças J a que o'conhecim~ntodisto pe,rteneer, cum.
prão e guardem este Alvará inteiramente J como nelle
se contém; o qual se 'registará nos li vr-os da Camara,
e valerá como Carta, sem embargo da Órdenação do
l.;v. 2. <{iJ. 40. em contrarjo, que mando 'Se cumpra,
sendo obrigado, o Escrivão da Camara da dita Villil a
notificar aos Corregedores da Comarca, quando a eHa.
forem fazer eleição, e aos Juizes, que saírem, para que
o cumprão; e aos· que o não cumprirem se lhes dar~

em culpa na resideneia, e aos] uizes na Correição; 'e
o dito Escrivão da CalDara 'fará a dita notificação. sob
pena de suspensão de seu Offieio. Manoel do Couto o
fez em Lisboa a 6 de Dezembro de 1651. ) acíntho
Fagundes Bezerra o fez escrever. REI.

Liv. 4. das Leis lia Torre do Tombo "fól. 21g. veri~

------------
Ord. Liv. I. Tit. 58. §. 31.

Alvará) em que se determinou, que pudessem os Corrt~

• gedores deVQJSllY dos 11ssassinos) e dos que dáo bofttadiu
e açoutes em mulhetes.

1652 POM João .. por graça de' Deos Rei de Portu~al
e dos Algarves- • d'aquem e d'alem mar.t em Afrlca
Senhor de Guiné, ,e da Conquista, nàvegasão, com·
~êrcio da Ethiopia • Arabia ,. Persia , e da India J etc.
Faço saber aos que esta minha Lei virem. que por
quanto sou i'nformado. que de ordinario lle co~met.

tem assassínios, e ~e dão bofçt:a~as e ~çoutão ~ulheres:
E sel\dp casos tâo atrozes, não dispoem a Ordçnação de
meus Reinos, que gelles se tirem devassas; e por de
sejar de evitar semelhantci deliccos ) e o~ que succcd.c.
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fem. G1a€}ui em cliante:. sejão castrigados (?Om toda a de-..
monsoraç.ão : Heit por hlem • e me pra'l, que sej>l -caso
de dev.assa o de. assassinio, ainda. que- não: haja:; mort« •
ou ferimento,: e que- o mesmo sejJt O:: d dàr. boretada
c a-çputar: mulhencs: pelo q).le malulb a>. rodos os' CoP"
Ilegedores- ,. Ou~jdOl:esl' Juizes e· mais Juslliças I' ~que
'o conhecimenlio disto pertteneer, que succedendn as.cli
~.s casos, tirem deUes devasaa OQl fórmCll, que O'fazem
dos mais, <\ue são -ob.rigados em~ ra-Zião de s-«us ÜJfi.
cios. E ourrosi mando: ao meu. ChanarH.en rruJr, que
faça ~ubliear esta Lei na Cbaneellania- .. a: qual se: iro...
primirá e enviará por eHe assignacla, á Ciullll <da Suppli
caçãGl e Relação dD1 Por.t.o. I ~ a. torl0s O'..S ltulgacdones di!
meus Reinos J. para que pro<redão na f6rmal cd-ella. M3l
Doei dG> Couto a fez em l.ishoa a [5 de' Ja1'leiiiO- da
1652. Jaaintho Fagundes Bezerra a;fcz eS(ll"e\len. REI.

Li\'. 10. da Supplicação 1'01. 54.

Ord. Li!; 5, Tit. 140. á<Rubr.

.rflvltf'á I em que se tklermiffou se l1ão p(ma~S'e se111fflfa aO$
~olldém1lf:ldos' em dégre-do, Je7l1' pl'imeiro I!<mstar' de tjut
fira· registado 1W livro des· degradadós.

Eli EIRti fuço sabttr aos. que este Alvará vi;em I

€J.ue halV<tncl'@' respeito a'o'61~e'me fui Jjepresentadn,ácell_
Ga.Gbs.gJllall1'C!teS'. inQ.0l1V1e04ente:s'. que> se Qf.fur~<i:ião-, d~

se passarem sent:tmç.as, aI p"cssoas cond~mnarla6 <li de..
greda., doe' qtla~qu~J:l Glualüilade' € paT1'e' qU.tf seja, sem
primeiro' se· apprtes.enra1fl c'ertJicl'ão de €@m'o ficava re-.
gistadb o·ditG.degrerl'o no liv%Q, dt>s.àegva<dad@s desta
t;i:lrte: e'porque conv~m muQco a. meu sarviçQ, Fara
melhor adtninis.ttação dll Justiça, atalhailr OSI d&tos in
eOlllVenicmtes!, e por outlllOS. justGS moliÍvQSo e ~espeitos..

Aaaa 2

1651
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que a isso me movem: Hei por bem e me praz;
que os Escrivães desta Cidade eCorte, assi do Crime
della, como das Appellações, e de minha Corôa e
Fazenda. Terras ela Rainha e Infamado, e dos Jui.
zos das Fianças. Cavalleiros. EStanques J Portos Sêc.
cos e Molhados, Terças, Páo do Brasil e Ilhas J e de
outros quaesquer privilegiados. sejão ,obrigados da.
qui em dianre. como lhes está mandado, a registar
com o Escrivão dos degradados os ditos degredos; a
quem darão rol das pessoas condemnadas nelle:!: e
a mesma obrigação terão os que os tiverem em seus
Cartorios de ~ez annos a esta parte, para se lançarem
nos livros dos ditos dc:;gradados. para por esta maneira
se não occultarem os degredos. e se proceder contra
os condern.nados nelles com o rigor, que merecerem.
e cumprirem com effeiro as ditas condemnações. P~lo

que mando ao Chanceller da Casa da Supplicação não
passe pela Chancellaria sentença alguma tocante a de.
gredo, sem lhe constar estar o dito degredo registado
no mesmo Iivro dos degradados; e o Escrivão J que
passar semelhantes; sentenças sem estç requisito J se
rá castigado. como parecer Justiça. E: outrosi mando
ao JulZ da,s fianças da Casa do Porto ordene ao Escri.
vão deIlas envie a esta Corte de seis em seis mezes rol
dos degradados. que constar do seu livro, que na dita
Casa do Porto farão soltos sobre fiança, para se ter
noticia delles J e se registarem no dito livro dos àe:
gradados J soIS pena de se proceder contra I elle J f~.

zendo o contrario. E para que venha á noticia dos dI
tos Escrivães, e se não possa allegar ignorancia con.
tra o que por este AI vará ordeno, mando outrosi que
se registe nos livros das ditas Casas da Supplicação e
Porto e 'mais partes, aóncle tocar, para se cumpritf e
guardar inteiramenté, corno nelle se contem; o qual.
quero que valha. tenha força e vigor, posto que seu
effeito haja de durar mais de um anno, sem embargo
da Ordena~ão Li7.J. 2. 'lit• ...o~ em ,cont1'ario. Anto~
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riio cle Moraes o fez em Lisboa a 16 de Março de 1652.
Pero Sanches Farinha o fez escrever. REI.

Liv. 5. do Desembargo do Paço foI. 86.

Ord. Liv. I. Tit. 5' á Rubr.

Alvará) tm que se dettrmina) .qul! os Desembargaóorn
tragáo roupas compridas e gorras) que são flS garna.
chas ) de que agora usão.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem,
que sou informado do excesso) que alguns Ministros,
Desembargadores) Corregedores.• Juizes. e ourros
Officiaes inferiores usão) assi nas insignias dos seus
Magistrados, como na novidade de trajes) de que te
nho recebido grande desprazer, pelo muito, que
convem á auctoridade dos Ministros de Jusrrça obri
garem a se lhes ter o respeito, que todos devem, não
sómente conservando.a com inteireza em seu proce
dimento, mas ainda na decencia dos trajes. C(lm.
postura de sua pessoa, e uso das insignias de Togas e
Varas, para por ellas serem conhecidos e respeitados,
para o qual effeito as Leis assi as orclenárão; e porque
convem não divertir este fim • disposto com tanto con
selho por minhas Leis; querendo atalhar estes e ou
tros inconvenientes, para que os Ministros sirvão de
exemplo a todos meus Vassallos) como he razão:
Hei por bem e mando) que da publicação deste em di.
ante, em primeiro lugar os meus Desembargadores do
Paço. que pelo lugar. que occupão', tão junto de mi.
nha'Pessoa. tem obrigação de dar que imitar aos mais
Ministros na observancia de minhas Ordens, as guar
dem inteiramente nas insignias, e traje ordenado á
d~gnidade de sçu cargo)· não entrando e~ minha pre-
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seAça) em seu Tnibund, nem aEtns" publix:os:., senão
com To~as laIlares des(!ubertasl (&) ,. gorra:, ow call3p~

ça, conforme a LeiiJ e o mesmo guardaráõ,os Desem_
bargadores , que me servem nos mais Tribunaes; en.
ten'dendo terei prazer de assi a executarem com gran_
de pontuaITáaáe. Kos M"agistraáos e Jufgadõres) que
usão da insígnia- àe Vara ), Aão. as plilssáo1trazer de rota,

'ou de outra cousa semelhante) salvo de páo da gros.
sur.a c,Q.st:u.o.:la~ , não as trazendo. abatidas • mas direi.
tas- na.. mão... le.v.antadas em preporção do corpo, e. só
para as prisc5es lPles permitto as It.o.ssão trazer quebra~
diças; e assi traráõ a roupeta e capa, que não suba
do joelho, sem reclamos, rosas, nem outras novid~

des; nem-tral'áõ mangils- abfrras, gu~dellras.. que pas
sem da. face ti meias raras J nem catitado.., que não sl1ja
de sola I'aS~ ,de sorre qU€, egm sua modasúa aC€lieSCen·
Utrn e.stim.ação e. t:espai00, aos e.<l1rg..o ,_ que exe.J'airáo:
e. ass-i mando;.... que, os Letrado/> requerentes nao sejão
arlmittL-dos a; ler)' nem entrem <tm, G..al'ga:- algum I nem,
paJJ'a isso se lhes paasein, cerc.id@es" e menos se Ihesl dê
tilJ:rad~ perante mim, nos 1i'ribunae.s ,. andímdo, Qe ou.
tra sorte ; e os Bscrivães e, Adv,@gadOBI nãO" enuaráó
nas Relalf@:et8 e audienci}ls com 08' tr.ajes prohibidos
Deste Alvará.- .. nem espadas j e indo-c0m eHes,. 0sflllof
rão sahi os Ministr.os sup<tl'ior€ dos l'ribunaes ,. (lO'

Ju.lgarlor.e~J qUfl fizerem as auclieneias' e rlClin<ildindo.
penkrái5r os <largos; e Offieia j porqJJe só n06 e»erci..
cios militareS! lhes pC'H'mitto. usarem d~ trajes aqui pm- \
hibidos. Pl!lo que heil pcJ' mui: 6neanregador ao Presi..
dente da Desembar.go do R'açol, Reg~dor da Casa da
Supplica:çãoJ, @ov.enlJ'ldor- do. Po 'roi, Presidentes elos
mais Tribunaes, que nesta fónma o façãe elllecutall~

tendo todo o resguardo, p.alla qm-ass'b se- guarde in'.
v.iolawelmente-; MO per.mittdndo com semelhantes ex
oessos €ntr:ern' perante eHcrs nos ditos liribunaes. E
para que assi' 'se- execute inteiramente. se- registará

(lr' v. Pta5mat. de 28 db Janeiro'd. 1667' §.6'.
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este Alvari, que terá força de Lei, nos livros -do ditct
Desembargo ào Paço, Casa dJl Supplic:ação, e-mail;
Tribunaes. aonde semelhantés Leis se costumão re
gJstar'; é valera. ,post'O que seu effeir.o haja de du ràr
mais de um anno. sem embargo '<l a ,orden.ação do
Liv. 2. 'fito 40. em contrario. Antonio de Moraes o
fez em Lisboa a 30 de Junho de 1652. Pero Sanches
farinha o fez escrever. 'R'El.

LiT. 4. das Leis da Torre do Tombo foI. 21:3.
Liv. 10. da SDpplicação foi. -66. nu.
l.iv. 5. do Desembargo do PIiÇO foI. 88. ver••

Ord. Liv. I. Tit. 5. á ~ubr•...
R4gimentQ da RelOfão do Brasil, tfumdado fazer per El

Rei D. João IY. depois do outro de 7 de Março de
16°9, que vai em seu lugar.

DOM João. por gra-ça de Deos Rei de 'Pbrtugal 1652
e dos Algarves, !<t'aquem e dlalcm mar, em Africa
Senhor de Gltiné. e <la Conquista, Navegação, Com~
mercio da Efhiopía , Arabia. Persia , e-da lndia, etc.
Faço saber, que cons1derando que ·á principal óbri-
gação minha he Glue a meUi Póvos e Vassallos'do 'Bra-
sil se administre .e faça justiça com igualdade ';' e
livralos dás molesrias, vexações e p-erigos do mar, a
que estão e"Cpctsros, peta virem requet'er em suas causasªeste Reino e Tribunáes delle, como até agora fize-
rão, e de que havia geral queixa: Fui servido (com o
exemplo do passado, e por me pedirem com iiJs~ahdà

os Officiaes da Camara da Cidade da 13ahia, e mais
moradores daquelle -Estado, e me representlir com en- 
carecimento o Conde de easteno Melhor, Governadór
e Capitão Geral delle) restituir-lhe a Casa da ReJáção
de Desembargadores, que nelle hóuve em Mmpos pas.
~ados no numero J e GOpi 'os Offiiêiós J Officiae~ e Ju~
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risdicção, que se contém no Regimento segu'inte, que
lhe mando dar para seu .melhor governo.

;ritulo da ordem, que (J Governador do Estado do Brasil
ba de ter 1JaS cousas da Justiça na RelllçãQ do dito

Estado.

I O Governador irá á Relação as veZes. que lhe
parecer, e não votará, nem assignará sentenças; e
usará sómente do Regimento, de que usa o Reg<:dor da
Casa da Supplicação, e dos mais. que -pelas Extrava
gantes lhe está concedido, em tudo o que se puder
applicar. . - '-

2 Haverá na dita Relação oito' Desembargadores;
um Chanceller, que servirá tambem de Juiz da Chan.
cel1aria j dous Desembargadores do aggra vo; um Ou
vidor Geral dos feitos e causas crimes, ,que tambem
ha de ser Auditor da gente de Guerra; outro Ouvidor
Geral dos feitos e causas cíveis, que da mesma ma.
neira ha de servir :de Auditor das causas civeis entre
os Privilegiados e Soldados; um Juiz dos Feitos da.
Corôa, Fazenda e Fisco; um Procurador dos ,Feiras
da Corôa. Fazenda e Fisco •.e Promotor da Justiça;
e um Provedor das [,1Zendas dos 'Defuntos. Ausentes
ê' Residuos. '
r 3 Antes de entrarem em despacho. se dirá todos
os dias Missa por um Capellão. que o GoverNador
para isso escolher. e será pago á custa das despesas da
Relação; e acabada a Missa. começa áõ a despachar.
e estar'ão quatro horas ao menos por, um relogio de
arêa, que estará na Mesa, onde o Governador estiver.

4 E os Desembargadores do aggravo guardaráá a
ordem. ,que he d~da, e de que usão os Desembarga
dores do aggravo da Casa da,. Su pplicaçâGl •- no ·despa.
cho das sentenças fiMes·. interlocutorias e petições; e
terão alçada até quantia de dous mil cl'UZ'ados nos bens
de raiz; e nos moveis até a quantia de tres mil cru..
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zados; e passando a 'dita- quantia" poc;leráõ 'as Pllrtes
aggrav.ar para a Casa da Supplicaç~o. .

5 E os Desembargadores, que despacharem, as
causas crimes, no despacho deJlas guardaráõ a ordem,
e terão toda a Aiçada, que he dada, e de que usão o
·Desembargadores da Casa da SupplicáÇão; e da~.senlj

tenças, que por minhas Ordenações mando se m~ di
conta, antes de se darem á execução, se dará cont~ ao
Governador, não se a-chando presenre no despacho, ou
não sendo ausente do Lugar, onde a Relação eSli\'~.r.; e
sendo o crime tão grave, que se lhe ~e\'a dar c(mt~

delle, sendo RtlSente) se lhe enviará informação do
dito caso. . " '.. "

6 Poderá o Governador com os Desembargaàores
em Relação supprir' os defeitos e nullidades dos auras,
quando l.he paJ:ecer que convem ao bem da Justiç.a •
.conforme a lIlUa Provi~1\Ü'.; qu, tenho pas~ada á Rela.
ção da Casa da Sllpplkação, de que se .da.rá o traslado.

7 E os Desembargadores,' cm quantp e.stjv.erem ~m

despacho na Relaçã<r com o Gov€rnador, estarã,o
assenrados em cadei.ras rasas.) e comêas .cabéç:,as- ~q.
·berras. ' , fI: '~I' .li ,.

8 E os ~itos Delle!Tlbarga,dores não f:mtraráõ..~
Relação com armas) nem trarão \Tes~jdpg de ror, e an
darãô de preto ,'estido!l com trajes honestos e 'j:ómpJi
,dos, de maneira que represel}tem os cargos.-que tém.

9 Terá o Governador particular cu)dado de ilian:. ."
dar pagar os ordenados aos ~SeJ1l-ba.rga9'or.es a seus
tempos; devidos, qe maneir.a que, s~Jãq -se~lj1p'rs: co'ry1
;~ffeito pag0s ~o_s ~llar.t !s...,.,s~m I}isso';haver dilação;. e
.o pagamento se lhes Jar4 na. Relaç~-o no ~Jll de 'catia
quartel. '

I o ~ As. pet.iç0es, em que -se p~direm Al varás 'de
. fiança 'tS~ dl}ráq ue;> G9ve-rJ;lada;r '$' esqmdq em _Rela'~ãoJ'j
.. e ;:.tlli "àS, des'p'a€bar~ co,rn D Chan(el1et: iserid0 presente; '.'
e em sua aus€-l1§:.ia. o'Desemb~rgador qos ~ggrav6s. mais'; .

'antigo, t: c~mo Juiz da,çausO! eOIl) umDeseinbarg~~ .
LL. Ex/r. 7[om. I. Bbb6"'"
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der dos Aggravos; é nos despachos'das ditas petiç(le! I

3jsignaráõ com o dito Governador os Oesembargado..
res. que nelles forem; e os Alvarás se passaráã em
meu nome. e se darão assignados pelo Governador. E
os ditos Alvar~s lev.aráõ todas as clausulas. que levãG
~s Alvarás de fiança J que passão pelos meus Desem
bargadores do Paço J de que se Il'\es dará a minuta.

:I ~ Os q·l\aes Alvarás de fiílPça poderáõ passar em
t9dos os casos. em que não houver pal:te;' e porém
p~uecend~ a dous dos tres Desembargadores J que hã0
de ser no desp,:\cho delles J .que se ~evem passar J poste)
\1ue haja par~e I e della se não offereça perdio J nem
e~stê pr.eso. o qu~ pede o Alvará. o pQderáõ fazer; c
~to qli1~ não haja parte. nãQ poderáõ passar os diros
Aharás d,e fi"m~a em casos dç resistencias com armas I

falsidade J força de muU.1eJ:. ~ injuf.ia feir:a. a pessoa to.
mada âs mãos '. 00 ddicro cQm11lertido etrllgrej~ J inju..
-tia atroz feita em Juizo. ou em lugar pública. cutilada
'pelo tosto com tenção de se dar. ferimento de bésta.

_ 'ilu espin~arda. ail'1da.qu.e não &eja de ,proposiro. li assim
J;l.ã'(), .pas8ãr.~õ os di~os AI'4'lrás 00 fiança em nenhum dos
cas~s .. declarado.s na O{denação do lo Li'1,Jo no ~ito Dos
Desef1l'b~T'ta4o~! 40 fafo n.o §. '240 ltem de ~orte I nem
outro êaso... tque fo~.0e maiOr- qualiçlade, 'tue O~ acima
déclarat.lós~

r~ P.~~ã. o U6'l{ernad<1,~ reQebcr pe~ições de, per.
1l6.es .• ·e ,~spac~las el1) Relação cem aqudlas pess0as ..
com que de\!~ ckspachar os Alvacis de fiança. con
for-me ~!~~te R'f:gimên~o. não sendo as taes peri9fles de
't?~n~s pe~~~fa1'ia~J ç offhe.cend(\\.. ~ê:' pê',çi;ão) c:\a1pllrte-'j
e ,poderá '€'-emmutar as -cohdemha'ÇÕes. ou- pelllas. que
,peJa.s cu,J.~as mexecião. em penas pecuniarias. ~u· em
,ól.l.tra,s " como .meUl:or lhe par-e~r'; e p~r.ec-endb-Ihe
'.que há caú,~'a's ipara algmn,as culpas. ou pcmas'•. ~m qlile
. os cu Ipádos '~&t~~ ,ceÀtiem~atlos·. devdre·(J;l. ser pl!rl:1oa..
das 1ivremfn~e •:a'ttenta a qua~idap~ da.s peSsoa's J. casos I

tem.po elu.gar.• 'ç ~utras 't.lrêumsE~nç.ias. G pqdet.á faI"
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sem outra €ommutação pecuniaria. Porém não tomará
petições de perdões em os casos declarados abaixo:
blasfemar de Oeos e ôe seus Santos. moeda falsa J

falsidade, t~stemu1)'ho fa.tso, mat,ar ou ferir com bésta ,
arcabuz I ou €spingilrpa I posto q:ue não mate I nem fir~;

de dar peçonha, ainda que morre se não siga, de mor~e

<ommettida atra-jçoadp.mente, quebrantar prisões por
força, pôr fogo acintemeqte , fOFçar mulheres I fazer
ou dar feitiços, nem de Carcereíro .. que soltar presos
por vont~e, ou peÍta. 01-1 de entrar em. Mosteiros de
Freiras com proposito deshonesto, fazer damno ou
qualquer mal por dinheiro,. de passadores de gado.
~alteadores de caminho. fertrnento de proposito em
Igreja. ou Procissão, ondeJar, OLl estiver o Santíssimo
Sacramento. ferimeoto de qualquer Juiz. ou panca
das. posto que Pedaneo ou Vinraneiro seja J sendo
.sobre seu Omcio, ferir. ou espancar alguma pessoa to
mada ~s mãos, fvrto.J que passe de marco .de prata)
manceba de Clerigo ou Frape. se pedir perdao segunda
vez, quer seja das portas a dentro, quer das portas a
fora, Jlem de adultçrio., com levada da mulrher fóra
da cas.~ d,e -seu O1arido, nem .9€ ferida, dada pel,o"rosto
com tenção de a ,d~r, .new da culpa de a mandar dar,
se com effeito se deu, nem de perdão de Carcereiro a
cadêa da Casa dã Relação, ou da Cidade do Salvador J

nem de ladrão formigueiro a terceira vez J nem de
condemnação d.e açoutes, nem de perdão de incesto,
'0!llIl qua'lq\iler gráo que i>'eja ; e se pedir para ~fte-ito de
casar J pedindo tempo para haller. dispensação, mo
stnando certidão do banqueiro J se lhe passárá Provisão
por I!empo de anno e meio sómente • com declara
çoo e- clausula', que nã.o viva no mesmo Lugar, nem
em seu Term~. E,assim não tomará petição de perdão
de outrras c!ul;pas mais graves, que as acima dec1aríldas.

I 'JI .Q GOiV6fnad<;lr IPlio\\erá as serventias dos Offici,os
de Justiç'il' e Fazenda J qJla-ndo vagC\rem) por qualquer
c~~a_ ou impedimento -qJle slJ~c~der; e. nop~oviment()

Bbbb :lo
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:delles terá m'uira advertencia, que os proveja a meus
criados, ou a-outras pessoas benemeriras e aptas para

.os ditos Omeios, preferindo sempre os meus criados
aos que o não fotem. E de tudO' o que filer me dará
conta, para e.u os confirmar ~ prover de novo, ou man,..
dar o que for sdvicla•• ! .

14 E o Góvernador mandará tomar residencias
cada tres 'lnnos aos Ouvideres das Capitanías; c ás pes.
soas I que servil'em em lugar dos Capitães, por um
Besembargador da Relação, q~e para isso escolher;
as quaes residenóas se lhe- r-omaráõ conforme á Orde.
nação e ao Regimento, por que se costumão tornpr
residencia.s aos Ouvidores dos Senhores das terras. E
não con encirá o dico Governador, que tornem a servir.
acabados os tr~s anno§, e datla sua residencia, sem mi.
nhá c peeial Prdv'isão; e não lhe acha·l'Jdo cu1pas., de.
pois rJe' vistas' suas resid~ncias« em Relação, tornaráô a

, servir c.cri 'obtlgaçno de dc·ntrb J1'um allno presentarem
Provisão rrinha!, por que o haja assim por bem.

. 15 As 'coí1\±emnações- de dinheiro '. que se fizerem

. em RePaçãb;' se ilPpJiqrüõ para as desp~sas della I e (JS

DfSe?noill'gaaor s -a"9 não poderáõ lapplitar para ouura
pa~tç; _~(l,~-çf~~es'éoni:l~;r-nações(naverá 11m RecebedGr
e ES'C.'JV30 tle sua ecelfa e despesa. E as despesas se

, finão perr ordehl ,ti Gbverl1udor ilpara o que. haverá um
li., ró ':)S9-jgl ::t.do e'humerado por um Desemb<1fgadot J

a quem d ao' erna(.t~r o COlllmerter, ~ , .' ..
16- E' pára 'cu' a'bei' 0S feitos assim crimes, tcomo

~ ç.iveis , qtie na I R~laÇfro se· aespachárão em 'cada um
a"hno; li Governáder mandará fazer·um rol de rodos
os ditos feit08 I que f0rem despacha(;!os finalmente... :
dos que ficárão por·despachar, o qual rol me enViara
cada '~úlno pelo m·eu Gonselho Ultramarina.

17 . O Governador nomeará· cada tres· annos um
: Desembargador de muira-confiança; que tire dcva~sa

- na Cidade do' Salvador dos Esrrivães. i\dvogarlos J

Meirinhos a Alcaides J Contadores J Enqueredores. c
.r.
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de todos os mais Officiaes de Justiça e Fazenda, ti
rando Desernb"rgadores da Relação; e iSlo além das
devas.as, que o Ouvidor Geral, e outros Officiaes de
jusriçJ da dita Cidade são obrigados tirar !cada anno,
conforole o seus Regimentos. E o dico Desembarga
.dor procederá contra os culpados, como for justiça;
e em final os despachará em Relação com os Desem
Ibargadores, que fhe o Governador nomear.

18 E não sendo o Governador presente em Rela
ção, ou sendo ausente da Cidade do Sal vador, servirá
em seu lugar o Chancener ml fórma da Ordenação. )

19 O Governador fará audiencias geraes aos pre
sos todos os mezes na' fôrma J que he mandado ao
Regedor da Casa da Supplicação pela Reformação da
Justiça.

20 E terá muito cui'cbdo, que os Officiaes da dita
Casa, e seus criados não fação darnno, nem prejuizo.
nem dem oppressão aos moradores da dita Cidade do
SalvadGr. nem dos outros Lugares, aonde forem en
viados, nem lhe tomem os mantimentos contra suas
vontades, ou por menos preços, do que valerem pelo
estado cla terra; nen~ lhe fa:ção outra alguma avexação •.

-do que Se informará as vezes, que lhe parecer necessa
~io; e mandará1procedar contra os culp'ados " como for

-Justiça.
. 2 [ O dito Governador favorecerá os Gentios de
paz do dito. Estado do Brasil. e não consentirá que
sejão maltratados; e mandará proceder com rigor COR

tra quem OS mE>lestar e malrratar; e 'dará ordem. ,com.
que se possão sustentar e viver junto das povbu<jões dos
Portllguezes, para se poderem ajudar delles de ma..
neira, que os que andãE> no Sertão, folguem de vir para

, as ditas poYoações~ E entendão que tenho lembrança
d~lles ;' e" em 'f:!ldo o ,que ·tóca,. aos di'tOs Gentios, se
guardará a Lei, que o Senhor Rei D. Sebastião, que
Santa Gloria haja, mandou tàzer no anno de 570, e·
todas. ai .Provisões •. que sobre esta xnateria são pa3.
ladas.
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,22 Terá particular cuidado de provêr sohre as le.
nhas e madeiras, que se não cortem I nem queimem,
para faler roças, ou para outras cousas, em partes
que se passão esnlsar • por quanto sou informado, que
em algumas Capic31lías do dito Estado ha já muita falta
da dita lenha e madeiras, e pelo tempo em diante a
haverá muito maior. o que se.rá causa de se não pode.
rem fazer mais engenhos, e dos que ora há deixarem
de moei'.

CJ:jJ,alo do Chancelltr da Rela~áo do Estado do Brasil.

I 2j O Chancellcr verá todas ai Cartas e Sentenças,
~we forem dadas pdos' De'sembargadores da Relação;
e no passar e glosar dellas. terá a maneira. que?
ChanceHer da Ca,sa da S-uppi'icação tem pu'r bem de
minlftas ündelilaç.Qes e Provisões.

14 C~mhecerá das suspei-ções p{,)stas aos Desembt\'r•
.gadores aa Relaçã.0 do Est.ad0 do Brasit. e aos ma·is
Of.gciaes delle • as quaes Qkspachará em Relação.

25 Conhecerá cios casos e err<~s dos Tabelüães.-e
Es1:ltivâes- e .0l1tl10S Officiaes. <de C\ue o Juiz da Chan

Jiellada aa Casa da Supplic.açãu p@de conhecer; .e
Jpassiuá CartJas de Seguro clos diti0s casos. sendo de
qualidade para isso. 'e nenhum outro Julgador as pas-

- sará. E bem ass,i'm €(i)~~rOeccrá das a'ppelbções dos erros
d0S Giros Officiaes do Estado do Brasil, e dos aggra

~ VQS. d'lÍ'Iilt-e os C9ntiad(l)l'e~ mEts cuscas. usa'l'ldo em tudo
'o acima d~to d@ -R.egimenoo. cla.dC).·ao Juiz da Cba-ncel.
laria da Casa da Supplicação. ' .

126 E o Cha,ncel1er faná as aud-iencias. que oe obn
,g~<d" fa,zcr o J.uiz da ChanacJ1aria nos aias pare.Jsso
,gUclOllados; e as seMenJj:B'sl., que o dili0'ChaAcelh:lr -der.
passará:lpela 'G:,I~nnCtlHar,ia-lo Lksembá'rgador d~s·AggJ1ll·

vos mail' amigo. .
27 E.quanlilo o ChanceHttr iÍGr ausente. ou impedIdo,

de,ma.ncira.'i}ue !'Of isso não 'lllOssa)scrv,ir ~ ficafáó 0&
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Sellos ao Desembargador dos Aggravos mais antigo no
Officio) o qual conhecerá .de tudo o que o dito Chan.
çeller póde conhecer.

28 E em tudo o m.ais que neste Regimento não vai
declarado. usará 6 dito Chancellcr ~os Regimentos
~ad(Js ao Chancelle.r da Casa da SlIpplicação I e ao Juiz
da Cbanccllaria por minhas Ordenações e Extravagan..
tes) e isto nos casos J em que se puderem applicaro

'Ii/ufa dos Desrmbargndores dos Aggrc'l/(Jj t Appellafón.

29 Aos Desembargadores dos Aggravos pertence
·conhecer dos aggravos das sentenças defmirjvas) que o
Ouvidor Geral do Civel ) e o P.rovedor dos Defuntos e
Residuos derem ,dos casos civeis) ql:J:l: não couberem
em suas aIçadas.

30 'E assim lhe penoocc G C'onht'dmento das apptl
Ilações de casos crimes) que sahirem d'ante f) Ou"idor
Geral J e dos Juizes Ordinarios e .dos Orfãos J e gu~es.

'quer outros Julgadores da Cidade do Salvador. E assim
dos O(lvidores d\ls Capitanías J .(t .dos Capitães) e de
todas as sentenças de 'caS0S civeis , dadas por qua{\squer
JulgadQr-es de todo o di<t;o Estada do :GFasil) ql'le e~ce.

derem a alçada dos ditos Jutlgndores j e que a oonos
Juizos espccial:mente não perteAcerem- por b~m de mi.
nhas O~enaç5es e Ragi-mentos) e isto pela maneira e

··ordem, qne conhec~m os Desembargadores Q0 Ag'gra o
CIta €asa da Supphc~çijg...

3 Out'rosi c~mn«ceráõ de todas- as ~pp'elJli!.çQ~ de
casos cri m.es. J ~'W'~ vi~r~m ~e todos 0S JI1.lgacl-ores do
Estado do 13rasil) as quaes d~spa-e:h.a.ráõ em Relação

'lpeta ordem) que as.:dt\9pac.1'Ijie os Ouviclbres do {~rime

da Casa da Suppl.icaçã'Oo
32. Todos os f4itQ.S civei~, q»e JOOr melm d~t~ Re

gimento lhes pe()tence~ J crespacharáé por t!eRiÇõ~s; e
no despacha dcl1as se gl:larduá -a oràem, qtUC oonho

'/dado po&: .minhas 0I-d~naç~s c. Ex,ua·v,ag.an.tc ao&
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Desembargadores do Aggravo e AppetIações da Casa
da Su ppl icação I assi m no despacho das sentenças defi
nitivas I como das interlocurarias) dias de apparecer.,
.e instrllmenros de <tggravo, petições, e carta restemu.
nhaveis; e terão alçada nos bens moveis aré rres mil
cruzados; e nos de raiz dous mil cruzados inclusive j

quanto á quanria principal) de que se rratar I não en.
tranqo nisso os frutos, que se pedirem, nem as custas;
e passando as ditas quantias na maneira acima decla
rada , podeJáõ a. partes, aggravar para a Casa da Sup-
plicação. ,

33 ~ando se tratar de negarem algum aggravo
para a dita Casa da Supplicação I se ajuntaráõ na Mesa
Grande todos os Desembargadores. que estiverem na
Relação; e o que se assenrar por mais voras) assim
em lhe concederem, como em negarem o aggravo, se

.fará dissQ as~ento no feito) em que todos assignaráõ, e
o que assim for a3senrado') se cumprirá.

34 ~ os Desembargadores do Aggrave conhecerá5
da"!> petições .de <lggra \'.0 dos casos ci veis e cri mes, que
se Jizerem de todos, os Julga.dores, que residirem na

,Ci,ç1ade do Salvador, e er:n tod9S os Lugares I que fo~

rem da jurisdieção da dita Capj1tanía nos casos. em que
se pôde aggra,var por petição l

, e as despacharáõ na
fórma das Ordenações e Extravagantes.

,35 E posto que conforme a E:travagante nas ap
pellações , passando a quantia de dez tnil reis I são
necessilrios tres votOS conformes para ,confirmar ou re-

.,vogar: hei por bem e maT\do , que até a quantia de
vinte mil rejs bastem dous votos conformes em eOI)
firmar: ou revogar; e não se .coqformando os dous
Desembai'gadores do Aggravo. conerá pelos outros
Desem'bargadores dá Relação, começando no ChanceJ-

, ,}er. 'e continuando nos' Olltros Dese~bargadol<eil ~a
Casa' pela ordem, que estão nomeados, neste Reg!-:

, ,Dlento I, como se forão Desembargad9res de;> Aggravo.
, ,3'6 E ~Oi feitos. e çé\usas, que ps ditps Desembar-
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gadores 00 Aggravo despach.uem J levará5 assignaturas
assim e da maneira J que as levã0 os Desembargadores
do Aggravo da Casa da Supplicação ; e em todo o mais)
que neste Regimento não vai declarado J l:Isaráõ os
ditos Desembargadores do Aggravo da Casa da Suppli_
cação por minhas Ordenações e Extravagantes;·e isto
nos casos) -em que se póde applicar.

cri/Ido dos Ouvidores Gera!!s dcH (ausas Crimes e Cíveis .,
que lambem hão de servir de Audi/ores J cada .rHn 119

que lhe tocar J como se declara no cap. 2.

37 Ao Ouvidor Geral do Crime perrence conhecer
FJor acção nova de todos os delictos J que na Cidade do
Salvador J e em cada um dos Lugares. que for-em~
jurisdicçã€l da dita Capitanía J se commeuerem. estando
o Governador. ou a Relação na clica Cidade. ou em
cada um dos ditos Lugares,; e os feitos. que se pro
cessarem em seu Juizo J os despachará em Rela-ção.

38 Conheceráõ outr0si de todos os instrumentos de
aggrav0, 0U cartas testemunha veis • ou feitos .crimes
remettidos nos casos J em que se podem remetter. que
vierem de quaesquer partes do Estado do Brasil; os
quacs despachará em Relação. não pertencendo o co
nhecimento delles a outros Julgadores especialmente)
conforme mifl'has Ordenações e Regimentos.

39 E assim conhecerá por petição de todos mI
aggravos crimes. que as partes tira'rem dante os Juizes
e Ouvidor da Cidade do Salvador.; e de todos os Lu
gares, que forem da jurisdicção da dita Capitanía ..
aos quaes mandará por si só responder. e os taes aggra_
vos despachará em Relação; e querendo ns partes
aggravar pnra a ReIaSão. direitamente por petição o
podeníõ fazer; e os Desembargadores do Aggravo da
rão despacho naS dita-s petições na fórma da Orde
nação.

40 E bem assim cO,nhecerá por acção nova J e
LL. Ex/r. 'Iom. I. Cccc .
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despachará por si só todos os casos» de qlJe póde m•
. nhccer e despachar pur si só o Corregedor ,do Crime
da C9rte ; e da determinação, que nos ditos casos der J,

se poderá aggravar por petição- á Relação> na maneira ,.
em que se aggrava do, Corregedor da Corte J na fórma
da Ordenação.

41 Passará Cartas de Seguro em todos os casos J

fm que as póde passar o Corregedor da Corre por bem
do seu Regimento j e no passar dellas» guardará a fór.
ma da Ordenação.

4 2 Poderá advocar por pe[Í.çãQ. as feitos Crimes.
que se tratarem diante dos Juízes da CidaQ'e do Salva.
dor) e dos Lugares da jurisdicção da dita Capitania;
e reccherá querelas em todos os casos J' em que o Cor.
regedor da Corte as póde receber J e fará tres audiencias
cada semana nas Segundas» Q!artas e Sextas feiras á
~ardb

43- E ao Ouvidor geral do- Civel perrenee Q' conhe
cime!1to- por nova acção de todos os feitos Civeis da
Cidade do Salvador» e dos Lugares, que forem da
jur.isdicção da dita Capitanía J estando na dita Cidade
a Relação) ou em cada um dos ditos Ll:Jg"res ;'os quaes
se processaráõ em seu Juizo» e os despacbará por si.
só,. dando aggravo no que passar em sua alçada I na'
fórma da Ordenação.

44 E outrosi lhe pertence passa:r as certidões e
cartas de just,ific~ções.

45 E o dito OuviDor terá alçada por si só até quin
ze mil reis nos bens. de raiz; e nos mov·eis a.ré vinte
mil reis..

46 E das sentenças interlocutol'it'ls J que o dito Ou
fidor der. poderáõ as panes aggra vaI' por petição nos>
€asos, em que pela Ordena-ção o pedem fazer dos Cor_o
J:egedores do Civei da Corte.

47 Fará ,tres audiencias ás Terças J e O!:!intas feíras'
e Sabbados de cada semana.

48 E em tudo o mais J que neste Regimento não
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va-i declarado J usaráô os ditos Ouvidores geraes das
causas -crimes e cíveis dos Regimentos. de que usão
os Corr.egedores do Crime.e C.ivel de minha Corte por
minhas Ordcnaçõe$ e Extravagantes; e isto nos casos J

em que se puderem applicar.

erilulo do Juiz ~os Feitos da Gorôa t Fazellda.

49 O Juiz dos Feitos da Corôa e Fazenda conhe
-ccrá de rodos os Feitos da Corôa e Fazenda por acção
nova, e por petição de aggravo na Cidade do Sal'-a
dor, e nos Lugares da jurisdicçã.o da dita Capitanía I

estando nella a Casa da Relação; e de fóra da dita Ci
dade, d.e todas as partes do Brasil.J conhecerá por
appellação, e por in' rumenro d..e aggravo J ou canas
testcmunhaveis, de todos os ditos feitos J posto que seja
entre partes; e assim conhecerá de todos os mais ca.
50S, de que póde conhecer o Juiz dos Fei-tos da Corôa
e Fazenda da Casa da SupplLcação, por bem ·das Or
denações; e os ditos feitos despachará .na Relação J

conforme a ordem J q~e tenho dad@ por minhas Orde
nações e Extravagantes ao Juiz dos Feitos da Corôa e
Fazenda da dita Casa da 'Supplica.ção.

50 E das inrellocutorias. que puser em 'quaesquer
feitos por si só, poderá haver aggravo por pelição para
a Relação nos casos, em que por bem das Ordenações
se poderá aggravar por peti'ção.

5 J O dito Juiz da Fazenda e Corôa servirá junta
qJente de Juiz do Fisco, e usar.á em rodo do Regi
mento, que tenho .dado ao Juiz do Fisco, que reside
na Câsa da Supplicação.

52 E assim. conhecerá de toda~ as appellnções e
aggravos, que sahirem d'ante o Provedor mór J dos ca
sos. que não couben~m em sua alçada) que s râ nos
bens de raiz até a quantia de quarenta mil reis; e nos /
moveis até cincoenta.

53 Outrosi conhecerá das appellações e aggravos J

. Cccc 2 .
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que sahirem d'ante os Provedores pequenos de minha
fazenda, não cabendo na alçada do Provedor mór;
e posto que as appellaçóes e aggravos sejão da dita
quantia, que tenho dado ao Provedor mór, irão di.
reitamente á Relaçae, não estando o Provedor mais
perto do Lugar I de que vierem as ditas'appellações e
aggrpvos I que a Relação; porque neste caso sómente
irão ao dito Juiz; e o sobrediu> se entenderá 1105 casos t

em que se tratarem entre artes sórnente;. porque
quanto ao que tocar á arrecadação d~ mil'1ha fazenda .
se cumprirá em todo o Regimento, que tenho dado ao
dito Provedor mór.

CJitído .do Procurador dos Fei/os da GQróa, Fazenda
t Fi.rco t e Promotor ria Jus/íça ..

54 O Procurador dos Feitos da Corôa e Fazenda
deve ser muito diligente, e o;lber particularmente de
todas as causas) que tocarem á Corôa e Fazenda) para
requerer nellas tudo o que fizer a bem de minha Justi
ça t para o que será presente a todas as audiencia.s I que
fizer o Juiz dos Feitos da Corôa c Fazenda por minhas
Ordenações e Extravagantes.

55 Servirá outros i o dito Procurador da Corôa e
Fazenda de Procurador do Fisco, e ~de Promotor da
Justiça j e usará cm tudo do Regimento, que por mi.
nhas Ordenações he dado ao Promotor da Justiça da.
Casa da Supplicação, e ao Procurador do Fisco.

crilufo do Provedor dos Defunlos .c Residuos.

56 Ao Provedor dos Defuntos e Residuos do Estado
do Brasil per·tence cenhecer por acção nova na Cidade
do Salvador, e em todos os Lugares t que forem da
jurisdicção da dita Capitanía t o qual despachará OS

feitos em seu juizo, se se processarem por si só, dando
flclles aggravo nos casos, que não couberem cm sua
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alçada; e usará do Regim~nto. que tenho dado porl
minhas Ordenações e Extravagantes aos Provedores dos
Orfã'os e Resíduos da Cidade de Lillboa) e ao,s Prove
dores das Comarças do Reino I no cm que se puder
applicar) e no que por este Regimento nâo estiver
especialmente provido.

57 E o dito Pr.ovedor terá alçada de vinte mil reis
nos bens moveis; e nas de raiz I até quinze mil reis
seH1 appellação I nem aggravo. E appeIJará nos feitos
dos Residuos por parte delJes) e dos Captivos nas sen
renças) que der naguelles casos J quando couberem em
slla alçada. posto que as partes não appe1lem das ditas
sentenças. conforme a Extravagante em ral casO:

58 Haverá no Juizo do Provedor uma caixa de
tres chaves J das quaes o dito Provedor terá uma J e o
Escrivão d'anre elle outra I e o Thesoureiro terá outra ..
na qual se metrer~ cada o dil~heiro de defuntos. que
no dito Estado houver; e se carreg<,rá em um livro
numerado com seu encerramento 11" fórma da Orde
nação) que estará dentro na dita caixa. a qual se não~

abrirá J senão quando se metter dinheiro ndla. e se
carregav no ditQ livro. estando todos tres Officiaes
presentes assim á receita) eomo á despesa do dito di
nheiro.

59 E o dinheiro. que na dita arca pela dita ma
neira estiver depositado. e todo o mais, que perten
cer aos Residuos. o dito Provedor nao consentirá que
seja tirado da dita arca.. nem emprestado a pessoa
alguma) mas sómenie o enviará a este Reino pOF Le
tras. corno he costume. ou o mandará entregar nas
partes do Brasil. a quem por direito pertencer) c,om
papeis correntes. :

60 E porque SOl:) informado) que fallecendo al
gumas pessoas, a quem se não sabem certos herdeiros)
os Governadores ao as fazendas das ditOs defuntos a
algumas pessoas I ,de que nascem n uitos inconvenien_
t.es J' querendo nisso prover: Hei por bem e mando)
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qu~ daqui em diante os ditos Governadores não dem
as ditas fazendas a pessoa alguma com fiança, nem
sem ella, e as mandem pôr em boa arrecadação J con_
forme a ordem de minha fazenda) mandando..as ao
Reino. dirigidas ao Thesoureiro geral dos defuntos de
Guiné. a que pertencer o recebimento do tal dinheiro.

6 [ Terá o dito Provedor particular cuidad0 de
saber, quando as Náos e Navios do Reino chegarem á
Cidade do Sal vador, e outros Pórtos ,do dito Estado.
se fallecêráo nclla algumas pessoas. e o modo) em que
se procedeo no Inventario de suas fazendas) fazendo
pôr tllda cm boa arrecadação J conforme a seu Regi..
mento • e obrigação de seu cargo.
, 62 E pda mesma maneira terá particular cLl1dado
de mandar t@jos os annos por Letra. nas Náos e Navios
do Reino todo o dinheiro) que em seu Juizo houver',

o de defuntos) dirigido aos Offic iaes J a que pertence
entregar-se par bem de meus RegimcFHos • para nesta
Cidade se d"r e entregar..a pessoas. a que direitamente
pertencer.

63 Das appellações J que sahirem dos Juizes doo
Orfãos do Estado do Brasil» não tomará conhecimento
o dito Provedor; mas iráõ direitamente á Relação aos
Desembargadores do Aggravo, onde serão despacha..
das conforme o Regimento dos ditos Desembargado..
res: nem outresi tomará conhecimento dos aggravos.
que por instrumento. ou cartas testemunhaveis vierem
das Capitanias do Brasil; mas viráó direitamente aos
Desembargadores do Aggravo. a quem o conhecimento
pertence. como em seu Titulo fica declarado. ,

64 Das sentenças illterlocutorias. de que por mI
nhas Ordenações se póde aggravar por petição, ou in
strumento de aggra vo. poderáõ as partes aggra var para
a Relação. na fórma de minhas Ordena~~es e Extra
vagantes; e os aggravos J que sahircm d'ante os Jui-.
zes dos Orfãos da Cidade do Salvador', ,e dos Lugares,
que forem da jur~dicção da dita Capitanín J irão di..
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reitamente á Relação, como tenho ordenado pela Or.
denação da Reformação nova da Justiça.

65 Haverá dous Escrivães dos Aggravos e Appel
lações) que escrevão nos feitos por distribuição.

66 Haverá dous Escrivães) que eserevão nos feitos
dos Juizos dos Ou vidores geraes, um do Crime, outro'
do Civel.

67 E assim haverá um Escrivão, que escreva nos
fcitos do Juizo da Corôa, Fazenda, Fisco e Chan
cellal ia. .

68 E outrosi haverá um Meirinho das cadêas) ç
o usará do Hegimento dado ao Meirinho das cadêas da

Corte, no que se puder applicar.

'fi/ufa do Guarda da Relação, e Reubedor do dinheiYl
das despesas deI/a, e do Distribuidor.

69 O Guarda da Relação terá cuidado dos feitos.
petições e mais papeis, que nelIa ficarem, e do con.
certo das Mesas e Casas; e ser:i Distribuidor -de todos
os feitos assim Crimes, como Civeis, que á dita Re.
lação vierem> e servirá tambem de Recebedor do di.
nheiro das condemnaçócs) que se applicarem para as
despesas delI-a, do qual recebimento dará conta em
cada um al1l1O) que lhe será tomada por um Desem.
bargador. que o Governador para isso nomear.

70 E os Officiaes acima nomeados usar.áó dos Re.
gimentos, que são dados por minhas Ordenações e
Extravagantes a'os Officiaes. que servem semelhantes
Offieios na Ca!!a' da Supplicação.

7°r E hei por bem, que este Regimento se cum.
pra em todo na fórma e maneira neUe declarada; e
que delIe se use ,. sem embargo de quae~quer outros
Regimentos, Leis, Provisões e costumes. que em
contrario sejão passados, os quaes hei por derogados;
e quero que se não cumprão, nem renhão força, nem
vigor algum J nem se guardem no que a este encon.
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trarem, O qual se registará no livro da Relação do
Estado do Brasil, e na Chancel1aria del1a, e 00 livro
da Camara d,l Cidade do Salvador. E assim.se re.
gistará nos livros dos registos de todas as Capitanías
das duas panes, p.tra em geral ser notaria ~ conteúdo
nelle.; e o proprio se porá na arca da Carnara da dita
Cidade do Salvador, aonde hei que estará em todo o
tempo mais guardado. Notifico-o assim ao meu Go._
v.ernador do Estado do Brasil, e aos Desembargadores
da Relação della , e a todos os Capitães e mais Justi
ças, Officiaes e pessoas das ditas partes do Brasil,
que ora são, e ao di<lnte forem; e lhes mando J que
em todo cumprão e gUJrdenl, e fação inteiramente
com effeito cllmprir e gllardar este Regimento. co
rno oc1le se comém J sem duvida J embargo J ou con
tradicção alguma. que a ella seja posta) porque assim
he minha mercê. E por firmeza de todo passei este por
mim assignado. que será registado em minha Chall
celIaria em os livros qa Mesa dos mellS Desembarga
dores do Paço, ,e da Relação da Casa da Suppli,cação.
Antonio Serrão o fez em L.isboa a r 2 de Setembro de
165'2. O Secretario Marcos Rodrigues Tinoco o fiz
escrever. REI.

Ord. Liv. t. Tit. 2. §. 7,

Ã!vará , em qlle se determina, q1le l1éio só os Reos, quan
do forem cOlZdemnados, paguem dizima .. mas lambem (JS

Artetores. qualldo ficarelJJ vencidos.

"DOM João) por o-raça de Deos Rei de Portugal
e dos Algarves, d'aq~em e d'alem mar, em Africa
Senhor de Guiné, e da Conquista, Navegação) Com
mercio da Ethiopia) Arabia) Persia) e da I ndia • etc.
Faço saber aos que esta minha Lei virem) que vendo
Eu 'o cuidado, com que devo attender Ol que meus



::E x T R A V A. G A N T E S. 577
Vassallos 'vi vão em paz e conformidade', sem entre
elles haver causas de adias e dissenções. principal
mente:: em rrnpo, que tanto se devem todos unir en
tre si, e a favor destes Reinos; e sendo a principal,
que o impede, as demandas. que por inclinação, ou
interesse, temerariamente se movem cntl;e elles , e os
meios, que o Direito commurn buscou para refrear
sua calumnia com penas pecuniarias, de juramento,
nota de infamia , faltando em suaS aCÇ.ões; e como não
está bastantemente provido por minhas Ordenações
e Regras da ChanccIlaria a este fim, nas quaes só
se impoem a pena da dizima, em certos Juizos aos
Reos , e o quanto con\/em atalhar com remedia prom..
pto e efficaz aos damnos, que daqui ~e seguem em
prejuizo das c-onsciencias , risco da honra', perda das
fazendas, e ve;xação dos Ministros, perante quem se
litiga: Hei por bem, e mando que, da pub~icação

desta em diante, . toda a pessoa, de qualquer esrado e
condição que seja, nas demandas, que de novo inten
tar, em que for Autor, ou Reo, ficando vencido.
pague dizima no Juizo. em que litigar, exceptuando
só os Orfãos'; e de ífpplicar esta á despeia dã guerra ..
pa-ra com o procedido della em parte alliviar os Povos
da obrigação, que tem a concorrer para sua defensáo J

.ajudando.os de novo com este cabedal, pelo grande
amor, que lhes tenho; e isto sem embargo de qual.
quer Ordenação, Lei, Estilo, ou Costumes; que
aqui hei por expresf>Os e declarados. E mando ao Pre..
.sidcnte do Desembargo do Paço, Regedor da Casa da
?upplicação, Governador da Casa da Cidade do Por
to. e aos Desembargadores das ditaI;> Casas, e a todos
os Corregedores, Provedores, Juizes, Justiças, Offi
~iaes e pessoas destes meus Reinos, .que.a cumprão e

-guardem, c: fação inteiramente cumprir e guardar,co-
mo nella se contem; e ao Doutor Affonso Furrado de
Mendonça, do meu. Conselho) e Chanceller mór
destes Reinos e Se;I1ho~ios , que envie logo Cartas com

L L. Ex/r. Tom. I. _ Dddd



etraslado delta t sob meu Sello e seu signal t a: todos·
os Corregedores, Ouvidores das Comarcas destes Rei.
~os, e aos Ouvidores das t~rl'as dos Do.idtarios tem.
que os Corl'eg~dores não entrão por Correição,. para
que a todos seja notaria j a quaL se registará nos liv-ros
da Mesa do Desembargo da Paço, e nos da Casa da
Supplicação e Relação do.Porto, aonde semelhantes.
Leis se costumão registar:, e· esta pwpria se lançará na
Torre do Tombo. Dada nesta Cid de. de Lisboa a '18,:
qe Fevere..iro. Antooio de Moraes a fez, anno do, Nas.
ómento, de Nosso Senhor JE QS. CifRISTO de 16:5,3.••
Fero Sanches Farinha a fez, escrever.., REI.. ",

Lh·. 10. da SUPB.lica~o foI. O'h vars•.

-,...,-------...-_--,---
Or<l. Liv. Só Tit. r.5. á Rubr.

Âlvtirá t_ 1-flJ qUi" di 110'0.0 !;t faz. recommmdafão- aos CfJYft'I.

gtd~res (J Juizes. d6 fóra para. prouderem. cOlt1ra os q!t6F
tem trajo (Dom &eiras•.

·~l.653, DOM João" por gra.çél" de I:>eos Rei de Porrugal'
e dos Algarves, d'aquem e d?alem mar, em A.frica
S€OnOF de Guiné, e da Conquista, Navegação t

Commercio da Erhiopia, Arabia·, Persia, e d~ ln.
àia ,. etc. Faço sabeI) aos.- q!lc.. esta minha Lei virem ,.
que, sendo-me presente o exce~w, com que muitos.:
~cula·res senão.na C6ntinuação. e assist~ncia das grades.
de alguns M'OSteiros t devassidão e demaS'ia ,. com·
que n6ste.. pa-rticular se procede com'\lotoúo escandalo 'o,
e menos observação,de minnas Leis, sendo todas diri.
gidas' ao maior serv.i~o de Oeos, credico. e estimação>
d'a Reli-giio., q\Je, eu ta<nto devo zelàr, C' faze~ gUll'r
dar; e eom0 pelas OrdeAações e If.ei Extravagante (I l'
nãO' está· bastantemente {Jrovido a. se evitarem de- todo.
t~().. prejudicia'eS' cor.resp>ondencias: Hei por bem de:

(.1)' 1:. ÃJ.t. d"l~ 11,. fuoirt d"-l.Ôll~",.
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4rclarat, que álérn das ptJiM' cónteGdás nis difas t.t'ig.
todá a pessoá. de qualquer qUàlidàdé é Ê:oÍ1diçâ.o qUê
'seja, que por summaria iI1foima~ó j ól,i devassá j

constar que continúa, {lU a~siste nas grades de Reli
giosas, incorra em dous me~~s de prisãd; da €}ual
não será solto, sem de1la pagar oitenta mil reis,
applicadgs para as despesa da guerra, e de fazer este
caso de devassa; e que no Regimento das Residencias,
que dão OS Cotregedores e Juizes d~ Fóra, se per
gunte , se faltárão ao cumprimento desta' minha Lei,
ajurnafldo-se pór Capitula aos de 'maiS' (( ); e nest~

, Corte serãa' obrigados oS' JCTlgadoT~s ·cla Crime de
darem conta na Mesa do Desembargo' do Pãço ,110

mez de Dezembro das devassas, que naqlleUe' anna
houverem tirado dos Conventos das Religiosas, que
cahem no Bairm da sua repartição. e do que deITas
resutta'r, para. sobre isso se me consurtar o que· pare
ctr; é quando fa1tern com resta obri,gação,' lh0 man
~arei' moito estranhar; e .achando cemprehendidas al~

gum~:s p>€ssoas Ecclesiastica's j mo farão a ~aber, para
s« lhe dar o remedio conveniente•.Pele que em COTI.

sid<traçã~ de tl,Jdo encommendo' ao Desembargo do
Palf~ .fa·ça accresccfitar, no Regi lUentc:t dás Residencias
e .particulaF , de que nesta se trata, e j u-nta mente dar
€epiáS; <>lelIa aos Julgadores do Crim~ desta Cidade,
par:t qlle em' confe)}1Jnidade ae-sta Lei. procedão, c
trem- êff.eiro eX'OCY.f~m o. que por eIla' opdeno : ~ paTa
'lue - v.€·nh~ tá- Ifotióiâ' ,de>s< niaiE; Julg~dDrfls' dbt ~

R<ÜlilôS e peSSCil'àS df§]:jes: G cque agsi f41f;s@rVido resolver t

fua(.fd~' ao. nfell C~a·n'cellrer.mór a fãÇtl: pubHccfr na'
CharíteBárial ) ~ ehv·iar o' til'as}.ado~ deBit· t sob meu
·$'eUa e st\J S-i'gÕllll', á's CO'r1fá'rcars,. pafa s~ pl'oced'~r,

Ila J11l'~s'lil}a f6tltta-; @ esta· Se: r€gistá.r-á nos' llvros à<5
~to qits mbatgo' do Pa4fG)' Ca§áJ da' SuppliGavão, ô
l{@!'.lçátl dó' Porl!o) àtlndê s~m~lhant€s Leis s ebstu..
th'ão tegis t1lr• IDad1tJ ntf.St'á Cidã<le d:tJ Lisb0ót a 3.0 d,
. (1' V. €aw de ~'de:'lIlIr~ de-ry~.I .

( .• Dddd 2
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Abril. Antonio de Moraes a fez, anno do NlIscimento,
de ,Nosso Senhor JESU CHRISTO de 1653.' Pera San..
çhes Farinna a fez escrever. REI. .

l,i., -\. das Leis da Torre do Tombo foI. 225.
Liv, 10. da ·Supplica.~ão tal. 59.. verso

Ord. Liv. S. Ti-t.48.. á. Rubro..
Alvará, .em que se' delermiuolt que 01 Soldat/os, que ,;

rarern presos do poder da- Jtlsti~a" ou im.pf'direm ajo

prÍJões. 0# tbe.s resi.stium.. I não g1JZCllJ dD Pri'JJilegi4.
Mili'a~ ..

.1653 Eu EIRei faço saoer aos que este--meu AIvará vi;..
t:em, qu.e, sendo-me presentes os grandes excessos,..
que se commettem pelos Ministros, Cabos e Soldados.
pagos. da Milicia, e quaesquer outros, no pouco Fe
speito, com que tratão os Ministros e Offkiaes da
Justiça, e a insolencia ,. corn que se atrevem a tirar
presos das cadê-as >- e da mão da Justiça ,. offendendo.a~
.e perdendo. lhe o respeito, devendo set de meU$
VassaUos com toda a sujeição obedecida, como po'!:
minhas Leis está disposto: querendo eu. nisso prover I

éomo cumpre a meu serviço. e auctoridade e credita
da .Justiça, que el,l tanto devo zelar I e fazer se
observe em meus Reinos, para pôr quietação e per
petuo estabelecimento nelles I que he a. primeira e
principal obrigação dos Reis s ha.vendo entendido que
procede esta dema~ia I soltura e liberdade da que os
Soldados tem com o Privilegio Militar:. Hd por
bem de mandar qu,e. nenhum_ Ministro) Cabo t ou
Soldado ,pago., ou olltro q.uaJquer-, gQze de Privilegio
algum Milirar no~ casos) ~m que resistir a rriinha~

lus~iç,as I. e. lh.e.s tirar l?r.e~ps. ~íl m~o. ou im'Bedk Q~,
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prendão J querendo.o elles por bem da Justiça fazer;·
e bem assi· nao vél.lhão aos que t'irarem presos da!
cadêas , e da mão da J.ustiça, offendendo-a e perden
do-lhe o respeito, o que assi hei por meu serviço de
<:> mandar declarar, sem embargo de qualquer Privi....
Jegio, Regimento ~ Pt"o'Visão, ou Alvará.: porque'
todos nos casos acima ditos hei pO,r revogados;· e hei
por meu serviço~. que este· Alvará. tenha' força de·
Lei, e como tal se observe ~ gu~rde em todos os;
Concethos •. Tribllnaes e Juizos, porque aS,si he mi.
nha vontade, sem interpretaçao, n~m dúvida alguma,
que a· elle seja posta·, E mando a todas minhas Justi
~as J Officiaes, e pessoas de meus Reinos e SenhOl ios ,_
que cumprão e guar-dem, e fação'inteiramente cumprir
e guardar o q.ue assi .disponho por esta minha Lei.;·
a qual para vir á noticia de todos, mando olltrosi
ao meu Chanceller mór destes Rei-nos ,. que a faça.
publicar' na Chancellaria, e enviar côpias della. sobo.
meu Sel10 e seu signal, aos J LI Igadores das Comarcas
do Reino ,. para assi a executarem. e para do mesmo
modo se proceder nesta Cidade: e se registará nos..
l1vros do Desembargo do Paço, Casa da Supplicação ..
Relaç.ão. do· Porto e maü Tribunaes e. JUIZOS, a que
pertenaer c· tocar J para daqui em diante se executar·
ihviola~elmente'"sem dúvida ,'nem contr~dicçãoalgu_
ma. Antonio cie Moraes -a fez em Lisboa a 2"3 de
Setembro anno do Nascimento de nosso Senhor JESU
CHRISTO de J 653. Pero Sanches Farinha a fez escre_
"Ver. REI.

Liv. -4. d3s Leis da Torre do Tombo fol. :lU. Ter....
!;.iv. 10. da SIlEp'Jicaf~o Colo 62,_
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Ord. Liv 2. Tit, +7, á Rubr.

Alvará J mi que se declarou que os AI/di/ores passasse",
CarIas de uguro aos Auxiliares.

1654 Eu EIRei ('\<;0 saber aos que estt: Alvará virem J

. que, por quanto tenho entendjdo , que em razão pe
. se não haver especificado no Alvará dos privilegios •
que fui servido conceder aos Soldados A~"jliares.

nem na Ordem, que em confirmação do disposto
neIle se deu para os Juizes de Fóra das Vilias e
Cidades. Cabeças de Comarcas, serem Juizes priva
~ivos de S'uas causas trimes e civeis. movidas depoi~

de alistados. a quem toca passar-lhes Cartas de seguro
Ras' casos crimes. sl1ccede livrarem-se algUM ci'os: ~atl

Soldados diante dos ditos seus Jl:lizes cum Carta d'e'
seguro d0s CorregedOfes do Crime das Rdaç5es. e dos
das' Cemarca~; e cOfl'vir ;:tralhar as duvtàla:s e incml've
11ltentes ~ que diste podem restlltar á boa' adrnini~ra ..
ção da J'usti~a: Hei- por bem declarar. que aes. Au
cl>itores Geraes das P1'~vincias deste Reine> roca paS&all
Carta'S' de- seguro aos Soldados Au,xil'ic\Fes dos C'as~~

crimes. em que conforme a Oreienação as poetem' pas..
sar @s- Corregedores dus Conlarcas i e nos- Olttros fi

}ui~ Assess0r do meu ~0nselho .. a que Mó 'cl'e' v~r-as

appdVacrões'das'sentenças dos das Cornareas~, j?or-taclbs
os ~>utros IJÍzes serem incompetentes. E queF~ que c:i
que pGr este Jl)~Uc Ahar.á, Qllden.o-.:'sG:'c.tlmpra e gl1ar•.
de tão inteirament~. COI']).(:) nelle se contam; e ()(ffiha
força e vigor. posto que seu cffeito haja de durar,
mais de um allfiO, sem embargo do que dispoem a
Ordenação em contrario. e de não ser passado pela
Chancellaria; e que ao traslado delle. que se regista~

rá nos livros da Camara J e aonde mais convier, para
a todo o tempo constar desta minha Resolução, se dê
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cio inteira fé e credito f s@l1dét ággigMado por Antonio
Pereira da Cunha, Secretario do meu Consetho de
Guerra.. como se fôra o proprio original. Mat'(ws Ve..
lho o fez em Lisboa a 6 de Fevuêito de i6S4. E c!d
Antonio Pereira,da Cunha o fiz escr(}~er.. REl.

a,d. Liv. 1 •. Tit. 62. §.6!h

Alvará. em qut se defermimll que os- ProvedôrtJ tirass,"'
devassa dos desca11l;nhfJs dos béns dos Concelhos.· ti reFl!I(J';

rimmto. dos. ConlraJaJ(;res das :J.erçds.

EU'E-IRd fáço :al1er'a'vós,.P'rovedbres.das Cdmar,,:, 16 54
(ias deste' Rfind e dO' Algarve, que Fernàn'do Rodrigu€S
Penso. contratador' das Terças deIles. me represeritGu
pelo Con'sethO". de minha Fazenda, que pela· col1âiçã~

oit<\va de seu. conrralo" qtJ'e offereceo, se dedarúrá
que nelle se lhe guardariâ<Y todàs as Pmvisões e
MandadoS' do" dito Conselhd, que fossen1 passados
m fâvor das ditas' l'erças; e- que ddles se usada t.

como- se fossem passados para o contrato 00 dito
Fernando-. Rodrigues Penso: e que entre- as Provisões
@ Màndados ,. que se- havião passado em faver d'~

ditas Terças, era ,lima Provisão de 6' de Setembro
de 1642, c um Marldádo de'rJde Fe-verelro' de I-645,
que se fYcIssâra· pelo dito Conselho, por qlie eu fô'ta
servido. m'cl'ndar, que Os· Provedores, cada 1:I'11i' e·~

Rua Cbmarca" tirássem devassa, aonde' 'llie~ fosse
reg uerido por' parte do" êontrata'dor;,. de tudo o qu'e.
tocasse ás d-rras Terças., e bens dos- Concelhos sobne-

'. gados, e'conluius, c os fazerem restituir~, e ~ Terça
Gdamno,. que h'ouvesse receOitJb; e fàzerem l'Oml)os,
dos ditos bens dos Conc~lhos) aon'de os.não lTouvessc,
Q.·de.marcar a·s.. tc:rras' ·e. bens sof>r1€ga-dos;>-. e assent.aleii



L II: I S

em livro das 'propriedades dos dito~ Concelhos; e
pGr em pregão os em que nos afforament,?s estivessem
os Concelhos e Terça lesos; e com assistencia dos
Officiaes das Camaras J e do Provedor das ditas
Terças. os afforassem de novo. 'a quem por elles.
mais désse de foro. que valessem. por ser em bene.
fjcio dos Concelhos e da Terça :e que na maior
parte das ditas Comarcas esta vão os Tombos por
fazer e os que havia erão muito amigos. e com
o tempo se mudárão as coo [rontações • e era neces.
sario fazerem-se de novo; e' os bens affarados e5tavão
com grande lesão conlra os Concelhos e Terça,
que recebia nisso muito damno. E tendo consideração
ao referido. e ser conforme ás condições do dito
contrato e Provisões passadas em fa vaI' das ditas
Terças: Hei por bem. e vos mando. que vós' ditos
Provedores, cada um em vossa Comarca. devasseis.
quando vos for requerido por parte do dito contratador
Fernal1do Rodrigues Penso. ou de seu PC0curador,
de tudo o qu~ tocar ás ditas Terças e Concelhos.
procedendo conera os culpados. como vos parecer
justiça, confórme as culpas. que contra elles resul.
rarem pelas ditas. 'devassas, dando appellação e aggravo
para os Juizes dos Feiras da minha fazenda; fazendo
restituir -aos Concelhos todos os bens, que achardes.
que pelas ditas devassas lhes trazem sobnegados, e á
Terça o damno, que houver recebido; e aonde não
houver Tombos caiu clareza bastante, os fareis de
novo, e demarcar as terras e bens sobnegados. assen
tando.os com clareza nos livros das propr.iedades
dos ditos Concelhos, declarando as confrontações
delles, e 'os nomes das pessoas, a quem forem tiraâos.
E fareis pôr em pregão os bens das térras dos ditos
Concelhos. que nos aftoram.emos .assi estiverem lesos.;
.e com assistencia dos ofliciaes das Camaras, Procu
radores das Terças. os afforareis .de novo a quem
por .cll.es mais der pelo foro, que valere~ por ser
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em' beneficio do r'endimento dos Concelhos, e da
mjnha Terça: e os livros) em que se assentarem os
ditos bens, serão numerados e rubricados por vós,
com seu encerramento no fim deJIes, em que se
.declare as folhas, que tem: as quaes devassas tirareis
com os Escrivães das Provedorias, e le·vareis de sala rio
quatrocentof; reis por dia dos que occupardes nas
d·itas devassas, e vossos Escrivâes a duzentos reis
por dia J afóra o salario da sua escriptura, que lhe
será contado por vós; dos quaes salarios vós e elles
ha vereis pagamento á clIsta dos cul pados; e não os
havendo) serão pagos os ditos salarios , as duas partes
á custa dos Concelhos J e a terça parte do dinheiro
.da Terça., por conta dos ditos contratadores; o qual
se pagará com vossos conhecimentos e certidões ju_
radas de vossos Escrivãe , do tempo e dias J que
se gastárão nas ditas devassas. Pelo que vos manáo
a todos em geral e a cada um ,em .particular, e a
todas as mais Justiças, a que o .conhecimento deste
pertencer, o cumprão e guardem, como nel1e se
contem; o qual valerá J como Carta, posto que
seu effeito haja de durai:. mais de um anno J sem
embargo da Ordena-ção do Uv. 2. 'Tit. 40" que
dispoem, que o que houver de durar mais de um
anno passe por Carta: e não passará pela Chancel_
Jaria, sem em'ba.J"go da Ordenação Liv. 2. q'Ü. 39-"
que dispoem, que se não faça o.bra, sem passar
pela Chancel,laria. Feliciano Maçhado o fez em Lis
boa a I Q de Fevereiro de 1654 ,ann03. Gaspar .de
Abreu o sobscrevi. REI.

Lív. J.. da Chanccllaria mór 101. 51,0.

LL. Ex/r.. 'f'litIJ. 1. Eeee
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----------
Ord. Liv. 2.· Tit. 45, §. 4-1.

Alvará, em que se determinou que os Ou'viJores da Casa
de Bragança possão tiror residencia aos JUiR:N de Fóra·
das suas ~err(Js •.

1.654 Eu' ElRei faço saber aos que este Alvaní, virem;.
que havendo respeito a ser já concedido ao Serenissi.
mo Duque, que foi de Bragança" D. Theodosio, que
santa Gloria haja,_ um Alvará-, para que os seuS' Ou
vidorespudessem tomar as residencias aos seus Juizes
de Fóra de suas Terras :: H6i por' bem, que os Ouvi.
dores·, que ora são, e o forem daqui em diante pela
dita Casa, 'e Estado de Braga:1ça, passão tomar as
residencias aos Juizes de Fóra. das Terras' da mesma
(:-asa ,. que tiverem alçada por: mim; e que ellas se
despachem na· Mesa do meu Desembargo do Paço,
assi e" da maneira', que se despachárão em vida do
Serenissimo Duque, e como se despachão as dos' Júi"
zes de Fóra, que por. mim são postos nas Cidades e
VilIas de meus Reinoll': e mando aos meus Desem
bargadores do Paço, que ora são, e ao dianre forem,
cumprão e guardem este Alvará, como nelle se con
tem : o qual se registará no Livro, que anda na Mesa
dos seus despachos',. em ,que se registão semelhan.tes
Alvarás; e este me. praz que valha, tenha força e
vigor, como se fosse Carta feita em meu nome, por
mim assignada e passada pela Chancellaúa J sem em·
bargo da Ordenação do Liv. 2., qu.e o contrario dis
poem. ManoeI Gomes o fez em Lisboa a 1·2 Março
de 16'54' João da Costa Travaçes o fez escrever. REI.

1Ii f. 50: do Deielllbar.,o do Pa~o. foI. 15a.·
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o.rd. Li.v. I. Tit. 88. §. II •

.Alvará.. em -que se c01Jcedeo aos tJfr:zridos das Am4s dos
ellgeílados o Pri·vilegio da ismção da guerra.

Eu ElRei faço saber aos que este meu Alvará vi- .1 6~~
rem) que t ndo respeito ao que me representárão o
Provedor, e Irmãos _da Mesa· da Misericordia desta
Cidade. para e[feito de serem escusos os marietos_d~~

Amas. que criarem as crianças. que se eíigeitão no
Hospital Real de todos os Santos desta Cidade, de
ser.vir nas companhias da Ordenança. e ir aos alardes
te exercicios" que se costllmao fazer, em .quanto as
criarem; para que com isto não faltem Amas, qtie às
çr,íem, nem a .estas crianças os In,eios. para poderem
viver, .e: não -virem a morrer ao desamparo, como
póde succeder pgr esta causa: Hei por bem, que os
rnaridós das Amas' dos ditos engeitados. em quantt}
.os crial'em, sejao ~sentós dos encargos da Guerra. sem
que tcnhão Glutra obrigação mais., q.ue de terem ar.
mas ... e acuclirem aos alardes gentes. que se fazem
-duas vezes cada anno., em cada uma Comarca deste
Reino. E mando a todos os Ministros e OFficiaes de
'Guerra, e a quem mais tocar o cumprimento do que
por este Alvará ordeno. o cumprão e guardem. e
fação cumprir e giJardar tão inteiramente, comQ
,nelle se contém, porque assi o hei por meu serviço.
E este Alvará qüero que valha. tenha força e vigor,
posto que seu effeiw haja de durar mais de um anno t

'.iem embargo da Ordenação e~ contrario. DomiJígos
:Luiz o fez em Lisbea aos 29 dias do mez de A.gosto
de 1654. E eu Amonie Per~ircr o- fiz escrever. REI.

I,iv. dos Omoios e mercês da Cbancellaria m6r fol. 18.1..
Liv.. 16,. da Secretaria de Guell'a 1'01. 168.

Eeec i.
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Ord. Liv. 2. Til. 4-2. á Rubr•

./llvará, em que se manda obm:var o. de 16 de Abril'
de ]616..

EU RIRei faço saber aos que este Alvará virem"
que, por quanto os Senhores Reis, meus antepassados,
com particular providencia e cuidado, ordená) ão por
Alvarás dos annos de r 54a e 1616, que rodas as,
mercê's, que fazião l de qualq~er qualidade que fos 'em"
assi de Tiro los , Gevernos, Omeios de Ordens, Justi
ça e Fazenda, se registassem dentro do ultimo ter
mo, que limitárão, de quatro mezes, que çorneçariã9
a (20rrer da data, das Cartas, Alvarás e Provisões ,.
ql:lç. fossem p'}ssadas nos Livros das. mercês , que na
dito anno de ] 54R se ordenou que dahi em diante
houvesse, com pena de perdimento dos Officios aos
Ministros e Officiaes, por cujas mãos corresse o ex
pediente das ditas mercês: E porque se me tem re.
presentado que estas Or.c\ens· se não guardão com a'
Gbservancia ) que he justo, e coo ém tanto: Hei por
bem e mando ,. que todas as mercês, que daqui em
diante fizer, de qualquer qualidade, condição e sor
te que·sejâo, se registem nos Livros del1as,pelas pes
soas) que.tem a cargo o dito registo, dentro de qua-·
tro mezes, que começaráó ~ correr da data das ditas
Cartas, Alvaris e Provisões em diante;. e sem cer
tidão deste registo- nas costas dellas se não dará posse
das ditas. mercês: e fazendo~se o contrario, incorre
ráó os ditos Ministros, e Officiaes em pen.-'l de per
dimento de seus Offieios; porque 'assi o hei por meu
serviço,. E para que a todos seja notaria o que por
este Alvará ordeno, mando ao meu Chanceller mór;
Q faça publicar na Chancellaria ~ e se registará nos
~ivros_della a. e de minh~. Fazenda a e nOs. do Desem-
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bargo do Paço, Casa da Supplícação. e· Relação do
Pono; e o proprio se entregará a João Alvares Soa
res I Fidalgo de minha Casa, Escrivão do dito Re.
gisto, que o trasladará nos diros Livros das mercês:
e este Alvará valerá I como Carta feita em meu 1.0

me, por mim assignada, e passada pela Chancel1aria,
sem e':tl bargo da Ordenação (!m conrrario I e terá força
de Lei. Anronio liIe Moraes o fez em Lisboa a 20 de
Novembro de ).654' Pera Sanches Farinha o fez escre
.ser. RElr

Liv. 4. (hs .teis da Torre do Tombo foI. 225:

Ord. Li\'. T. Tit. 58. §. 22•

.Alvará, em que u dulfirou , que o Governador do Al
garve 1táo pQd~ria avotar á sua Ouvidoria Feitos de
coimas >- "em de culpas de dlwminhos.

Eu EIRei filço saber aos que esfe Alvará virem) 16SS'
que eu fui ora informado de que na Cidade de La-
gos do Reino do A'lgal've havia pessoas poderosas) e
do governo della) Glue eom seus gados destruíão as
fazendas dos moradores da dita eidade, em serem
bastantes as notificações) que o Corregedor da Co
marca lhes mandára fazer na Correição do anno cio.
coenta e dous , para que guardassem seus gados, nem
as Posturas da Eamara , que neUes se nã0 execuravão»
antes crescêrão tanto os damnos )' ql1e na devassa da
Correição do anno de J 653 resllltárão culpas contra
muitos dos notificados·) como forão Gregorio Cabri..
ta de Villa. Lobo I que s r ia de Vereador; ]or~e de
Sousa de Castel-Branco; lourenço de ViJla-Lobos)
Juiz dos Orfãos; Simão Rodrigues Moreira; Antonio
da (osta Moreira; Gregorio Ribeiro) e outros mais.i
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e era a queix!l .e clamor, que havia no Povo de ma
neira, que pedia uma grande demonstração de casti_
go, o que não podia ser em livramentos ordinarios)
que como crao sem parte, os avocavão á Ouvidoria do
Governador do dito Reino do Algarve, sendo o pri..
.vilegio delIa fundado na pobreza dos moradores do
mesmo Reino) cujo uso se tinha extendido' a todos,
e ficavâo os ricos e poderosos não experimentando o
rigor da appellação para esta Corte, sendo que .pela
.Lei deI2 deMaiodel6t5 podiíioosCorregedores
suspender os Officiaes da Justiça, que servião po.r
mais de um anno, por esta culpa, ql1 el:a o maior
.rigor ) ~ que a muitos delles não tocava; o que assi
se poderia atalhar, mandando que o dito Governador
do Algarve não avocasse á sua OuvidO,l'ia os livramen.
JOs das pes~oas referidas, ou de .ou~ros culpados na
dita devassa da Correição do dito anno de 1653 , para
se poder proceder contra elles, na fórma das Leis, e
.com o rigor dellas, dando-se appellação e aggl'uvo
para a maior alçada. nem lhes extendesse as home
nagens, até as appelIações serem expedidas) juntan
do-se á tai ordem, que assi lhe fosse a dita devassa)
de que resultavâo graves culpas nesta materia.; por.
que de outra maneira se acabariâo totalmente de per
der as fazendas daquella Cidade, s,enclo este negocio
muito do bem pu1?lico della: e por convir a meu ser...
viço. e evitar semelhantes-inconvenientes, para que
.não haja queixas no Povo, vista a r:esposta • que 2l isso
deu o Governador do dito Reino do Alg~rve por sua
Carta, Alvará e Regimento. que c~m ella enviou,
e a q\Je tambem se houve do Procurador de minha
çorôa. a quem de tudo se deu vista: Hei por bem)
que o Governador do dito Reino do Algarv.e não po~.

sa avocal' á sua Duvidoria nenhumas cansas de COh

mas. nem culpas de damninhos. culpado~ nas de..
.\lassas, que o Corregedor e Provedo!· da d~ta Comar
.c~ (lzeren::t COJ:lfofl1)e a çJita .4ei) ~ os mais l\1illis.tros ,
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';\ que tocar;" antes conheção deUes , com nppellação
e aggravo para a Relação, na rurma das Lei~ de 16°7
e 1608, e o. ultil11a de 1615, sem embargo do Alva
rá, que em 1623 se passou ao Governador do dito
Reino, Dom Pedro Manoel, e seus Successores • Ji>ara
avacar á sua Ouvidoria todos os casos, em que não
houvesse pane, ou consentissem ambas, no qual se
não entenderáõ os culpados por damninhos " ou que
acintemenre' metterem seus gados e bestas nos lúga.:.
res vedados e coimeiros, e fazendas alheias, nem os'
culpados na dita devassa da Correição do dito anno
de 1653. E este .Alvará se cumprirá inteirarpente,
como nelle se contém, posto que seu e[feito haja de
durar mais de um anno, sem embargo da Ordenação
Liv. 2. 'Tit. 40. em contrario, o qua I qU'ero que va
lha, e tenha força de Lei:' e se registará nos livros da
Ouvidoria do Governo do dito Reino do Algarve, e
nos da Correição e Provedoria da dita Cidade de- La
gos, e nos da Camara della, pa-ra em todo o tempo
constar de como eu o houve assi por meu serviço.
Manoe! Gomes o fez em Lisboa a 4' de Janeiro de
1655' João da Costa Travaços o fez escrever. REI.

Liv. 5. do Desembargo do Paço foI. 116.

Ord. Liv. -I. Tit. 56. §.-4.

Alvllr.!L, em que, se determinou, que se corresJe filha /0111
bem nos Juizos da Ch'cmcellaria da Supplicaçáo, lndia
e Mina, Fazmda , Alfandega, Audiloria de guerra a'
Ouvidoria da Rainha, e oulros.

Eu EIRei fflÇO sabe'r toque por convir assi a meu· 1655
serviço. e boá administração da justiça, para que no
livramento dos, delinquentes se não occultern algu..
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mas culpas~ por que dcvão ser castigados conforme
ao merecimento dellas : Hei por bem e me praz)
que de mais dos Escrivães) que atégora castumavão
responder ás f-olhas dos Corredores da Corte e Cida
de) digão tambem as culpas. que .tiverem em seu
poder ° Escrivão da Chancellaria da Casa da Sup
plicação. os dos Juiz.os de India e Mina. Fazenda.
Alfandega. Auditoria da gente de guerra. Duvidaria
das Terras da Rainha. minha sobre todas' muito ama
da e prezada mulher. ° Escrivão das Ilhas. o das
Coutadas. o da Conservatoria da Companhia geral
do commercio; e que assi se encarregue daqui em
diante aos Officiaes ~ que tem á sua conta correr fo.
lhas. E mando aos Corregedores do Crime de minha
Corte e da Cidade. e Juizes do Crime deHa tenhão
particular cuidado de que nas folha~. que mandarem
:'correr. se observe esea Ordem de que resl?onda a ellas
o dito Escrivão da Chancdlaria. e os mais referidos;
,ordenando aos Corredores das mesmas folhas não pas.
sem certidão no fim dellas ) senão co stando que tem
:respondido todos os Escrivães. para que desta manei..
,ra se ,n&:Q passão occultar os çrimes J e os Ministros e
julgadores. que deJles hão de conhecer. o fação com
·inteira liloticia, e os sentet'1C6:em conforme ao mere.
cimento) e qualidade das .culpas. que sahirem ás di ...
.tas foJhas: aos Corredores das quaes se lhes dará a
copia deste A)v~rá) para) pelo que lhes toca) execu..
tarem o que por dle ordeno; o qual se ,registará nos
!i.yro.s do Desembargo do Pa~o. e Casa da SU'pplica.
ção; e valerá. posto que seu effeiro haja de durar mais
de um anno.J sem embargo da Ordenação do Liv. 2.

cril. 4o. em contrario. Antonio de Moraes o fez em
Lisboa a 21 cle Janeiro de 1655. Pera Sanches. Fa
,linha' ° fez Escrever. REI.

Liv. 5. das Leis ~I(\ ';forre do ';rombo 1'01,.3,.
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Ordo Livo 20 Tito 510 á -Rubr•

.Alvars, em· que se eslabel('ceo a regu/ay;dade I com que
os A/moxarifts. 'l'hesoureiros e Recebedores háo de pa
gar as tenras "( juros.

Eu ElRei faço saber aos que este Alvará virem)
que, considerando eu quaoro carregados estão de ju.
ros e tenças os Almoxarifados, e outras rendas Reaes
desta minha Corôa; e que, por não haver nel1es em
alguns unnos rendimento bastante para pagamento
'de todos, e costumando-$e por esta causa fazer ra
teamento.cntre os filhos das folhas, ha muitas queixas
rlelles, aJiegando os que tcm hypotheca e consigna
ção mais antiga, que não devem ser prejudicados
pelos mais modernos; em razão do que, álem do
que está disposto pelo Regimento, e Ordenações de
minha Fazenda I se passou já para remedia destas
queixas um Alvará a 20 do mez de OutubrQ do anno
de: 1605 , o q!lal se não guardou em tudo; mandei
ver a materia no Conselho de minha Fazenda com
a attenção, que ella merecia, por ser de direiro tão
substancial entre partes, e descargo de minha con
sciencia; e consllltando-se-me o que pareceo, houve
por bem resolver que daqui em diante, ou haja muiro,
'Ou pouco rendimento nas ditas minhas rendas e AI
moxarifados , se pague cada aono por inteiro, em
primeiro lugar o que for nas folhas do Assentamento
para minha Casa Real, e as consignações, que: nellas
forem para meu serviço no bem commum I e defensa
do .Reino ; pois he a primeira obrigação, para a qual
os Povos derão as ditas rendas: em segundo lugar se
pagaráõ os ordenados de quaesquer Ministros da Fa
zenda, como despesa Iiec.essaria, que he para admi-

LL. Ex/r. 'Iam. 1. Ffff
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nistraçã.2 e rendimento della: em terceiro lugar se.
rão pagos os ordenados dos Ministros e Officiaes de
justiça t por ser outrosi obrigação primeira t com que
as ditas rendas se constituÍráo. para os Povos serem
bem regidos> as qllaes obrigaçõ~s sobreditas. por se
rem de direito e bem publico ~ "e não podião preju~

dicar por vendas .de juros e imo ~ição de tenças ;
antes. quando os JUros e tenças _se constituÍrão. foi
já virtualmente para lhes haverem de preceder as di.
tas ebrig-lções, a que as rendas primeiro esta vão hypo.
thecadas: e em quarto lugar serão pagos tambem poç
inteiro sem rateamento os juros e tenças. conforme a
suas antiguidades, precedendo o juro. ou tença mais
antiga. ao juro e tença mais moderna. segundo as
regras ordinarias de direito; pois pela nova venda do
j.uro .. ou imposição de tença se não deve prejudicar ao
juro. ou tença· imposta primeiro: e para os Thesou.
reiros) Alrnoxarifes. Recebedores e outras pessoas,
que hão de fazer os ditos pagamentos) poderem guar
dar esta Ordem, se lhes declarará nas folhas t confor
me aos Padrões. o tempo t em que cada juro. Oll ten
ça foi vendida. dada e constituida; e succedenda que,
seguindo-se esta fórrna de pagamento. não chegue o
rendimento de algum Almoxarifado. ou casa. a pagar
todos os juros e tenças , os que por mais m<?dernos·
fi.cafe~n por pagar t requercráõ s.eu pagamento no
Conselho de minha Fazenda. que lho fará dar em
@utra parte. em que haja sobejos. e for mais accom
modi,lda. E hei por bem declarar, que para este effei-

. to s~ r~plltcrry , como atégoJ;a se reputárão • por orde
nados s ordinarias antigas J com que farão fundados,
~l~ doraqqs aJgt,ll1~ Conventos de Religiosos, ou Reli
gio~as ; POL.s a ~aj funda~ão. ou dotação se fez para
() bem c@mmur.lj), E piritllal e Temporal do Reino:
~ esta fór.ma e ordem. por ser de justiça e direito.•
h.ei por bem, que se guarde nas folhas. e pagamento$
d~ tQda_s as Alfa.ndegas, Almo.xarifados de dinheiro,
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Ord. Liv. I. Tit. SI. á Rubr.

trigo e cevada,.e quaesquer 'casas, e rendas Reaes de
meus Reinos e Senhorios. excepto na folha das obras
pias; porque as tenças della , posto que fundadas em
alguns servifos, tem a natureza de esmolas) em cuja
repartição fi.0a mais livre o arboitrio) e quando se dão,
he já com supposição do rateamento. que sempre
houve nelJas. E quero que, sem embargo de quaes- 
quer Leis, Regimento, Pr.ovisão, ou Alva,rá em con
traria, este valha, como Lei. posto que seu effeir();
haja de durar mais de um anno. sem embargo das:
Ordenações €m contrario. João Pereira o fez em Lis
boa ai 17 de Fevere-iro de 1655, Fernanclo Gomes da
Gama () fez escrever. REI.

Liv. 4. das Leis da Torre do Tombo foI. 655.

Alvará, em que se declarou se pudesse daI' e lomar di
nheiro a risco pelos homens do mar com as -segurol1f(J$
e d<clarafoes, que se determinão no m~smo d/var4.

,

Eu EIRei faço sa-ber aos que este meu Alvará ·vi~
rem, que considerando o damno , que se me repre
senteu recebe minha Fazenda Real, e os homens de
Acgocio, em raz:ão 00 d·inheiro, que tomao a risco
os Mestres de Navios, que navegão para as partes

. d-e Brasil e mais ConqiUisté\\S deste Reino; e para evitar
cousa tão prejudicial, e que meus Vassallos não sejão
em suas grangearias frus~rad0s por meios tão illicitos,
como a experiencia tem mostrado: Hei por bem,
e IlYc\ndo ~ ql:le um Escri ão da Mesa grande da
Alfandega desta Ci<;l-ade renha Lltn livro) no qual se
asseRtem ~od()s os Navias. Ca-ra·vellas e embarcaç es,
que -deste P'Ürro de"Lisboa· quiz-er-em fazer· viagem

Ffff 2



para qualquér parte Ultramarina desta Coroa; e cad~

vez que a tal embarcação se preparar para fazer
viagem, seja avaliada por rres avaliadores, eleitos
cada tre annos diante do Provedor da Alfandega
por VOLOS dos Mercadores, que nella. assignão; e na
avaliação se declarará, que se avalia para effeito
de que até aquel1a quantia se poderá tornar sobre
a tal embarcação dinheiro a responder, e mais não;
a qual avaliação se ha de escrever no dito livro, no
titulo de cada embarcaç.ão, e depois todo o dinheiro,
que se tomar a responder, se ha de registar no mesmo
titulo, não valendo o escripto, fiem outro Instru~

menta da obrigação, se nelle não certificar o dito
Escrivão,' qu.e fira registado; e que tambem o mes.mo
Escrivão, vendo que se vem registar dinheiro álem
da quantia da Slla avaliaçãó, o não regisre. E porque
as embarcações ordinariamente são de terceiras pes.
soas, e os MesGres tem nel1as a menor parte, e muitas
vezes nada; mando, que nem até a quantia da ava
liação possão tomar dinheiro, sem consentimento
€special J para cada partida t de todos os donos da
embar.ca<r.ão, ou de seus bastantes procuradores. E
para se saber quaes e quantos sâo os dono!!, devem
elles fazer-se registar no mesmo titulo do Navio,
com pena de que não estando registados, perderáõ
toda a acção da parte, qüe rem j e para mais abun
dante renJedio, mando que o Juiz de India e Mina ex,
of/iéio (porque se perguntará em sua residcl1cia) tire,
devassa de cada Navio, que se souber, que se perdeu 'J
ou foi tomado por inimigos, procurando averiguar
se foi por culpa, descuido, ou impericia de alguem t

principalmente dos Mestres e Pilotos J pronunciando.
a devassa como lhe parecer. havendo em todo o
caso appellação e aggravo para os Juizes dos Feitos
de minha Fazenda; e o Mestre. ou Piloto, que
a primeira vez se perdeu. ou foi tomado, poderá
tornar a na vegar com certidão de como não foi culpado
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na devassa j e sendo segunçla vez tomado. ou perdido,
posto que na devassa não sahisse culpado, já não
poderá tornar a navegar. sem minha licença pelo
Cons lho da Fazenda. E aconteccAdo-lhe o mesmo
terceira vez, ainda que -sem culpa. lhe não concederei
a tal licença, e totalmente ficará inhabil para ser mais
Piloto. Mestre. nem Capitão; e para constar do
sobredito, e se saber os Pilaras e Mestre) que estão
capazes, ou incapazes, todas as"'vezes que sahirem
deste Por.to. devem mostrar ao Provedor da Alfan
dega , e aos Officiaes- ,de Belem. e naquella Torre,
certidão do dito Juiz de India e Mina. de como não
tem impedimento na fórma apontada; e fazendo os
diras Mestres e Pilotos viagens. estando impedido's
com os ditos cargos, incopreráõ em pena de quatro
annos de degredo para um dos Lugares de Africa,
e quinhemos cruzados. a terça parte para o aGcusador,.
e'as duas para minha Fazenda. E nos Portos fóra
desta Cidade: Hei p0r bem. e mando se observe
tudo acima dito, assi dos regisros, como das devassas,
fazendo nelles os Juizes das Alfandegas o que aqui·
~e encarrega ao Provedor, e juiz de India e Mina;
Q que assi hei por- bem, e mando se cumpra tão
inteiramente, 'como meste se contem. que valerá,.
Como Lei, e se registará e publicará em minha Chan_
ccllaria e Alfandega 'desta Cidade, e nas mais do
Reino. e se u:l<ur:l;o traslado nas partes publicas e
costumadas para vir á. r.oticia de todos João Pereira
o :fez em Lisboa a I [ de Maio de' 1655 annos.
Fernão Gomes 'da Gama o fez escrc\er. REI,

Liv. 5. das Leis d~ Torre do Tombo 1'01. J.

".
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Ord. Liv. J. Tit.58. §.34.

Atval:á) 8m que se ordenou.) que os CrJ'y:regedoY6s das Co
marcas tirem devassa em cada um anno sobre () procedi.
me/lIo dos Superintendent8s da creação dos Ca'l.'oUos.

EU" EiRei fa9Ql -abe-r aQ~ que este Alvará. virem,
quP l;ll fúi qr, informado 'do mal qu@ os Superioten
d ntes do ~ªvaU~s neste Rdnõ pJ;Qc~di~o cOm os f@o,.

. dores <ieUe, ~'\lQlestando..os com grandes ve~aç.õ~ e.
~xç~S?os) comwenendo nisso muitos del~ctos e insul.,
~9g... pFincipalmc:nte na Cidade de Limego,. e sua
çQl;lIé\rca) de que houve grandes. queixas e. devassas)
qlJy chligárão á minha pteseoça, E p rque con'(em a..
m~u s..~rviço at~lh:\.r estes. inconveni(wtes ~ para, ~ue

~fio h 0a '\-s ditas que·ixas: Hei p0r bem" e. mando,
qll~ os Cvrregedores e Ouvidores das Comareas. ca<h
qm em suas Jurisdicçães. tirem aqui cm diante em
çé\~ um.. ao 10 nos Lu-gares dellas. em que entrarem par
Ç~rr~ição. dellassas. do pro~edirnento, que cada um
qQs dicos.S'l!P~rilil.teJn(hwtes çla 0Ieação, dos oa\lallos tern
e@jl· S~l!I Oflicio.; e (í) O1crsrno' farão os Frovedores das
~i,tas_ Comarcas. nps Lugáres deIlas.: em que os ditos
COFregedores não entrarem por Correição; e o que
qons~ar das diras devassas ,.Mpbis de pronunciados,
~emetteráõ os ditos Julgad0rest com os processos das
culpas. que houver contipa 0S ditos Superint~l1dentes,

aos Corregedores do Çr~~ne ~~ minhtl. Corte, para da
rem livramento aos culpados t via ordinaria, senten·
ceando.os em Relação com os Adjuntos. que o Re
gedor lhes nomear; e das Sentenças, que nisso se derem,
passadas em cousa julgada, e com as copias dellas,
os diros Corregedores do Crime da Corte avisará.õ a
Junta da creação dos CavalIas, para lhe ser presente

I
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o effeito I e saber com maior certeza. e mais aucto
ridade da Justiça. o mal que servírão e exercêrão as
suas obrigaçóes os culpados e cÓhdemnados; e po
der cobrar na execução das ditas Sentenças as pe
nas I que por ellas se lhes applicarcrn: adverrindo aos
ditos Corregedores, Ouvidores e Provedores das Co
marcas I que em suas residencias se lhes ha de dar em
culpa. se assi o não fizerem; e os Syndicantes. que
lhas tomarem. serão obrigados a perguntar pot isso
neIlas. accréscemando-se no Regimento. por onde
se pergunta nas residencias, um capitulo sobre este
particular. E este Alvará se cumprirá il'lteiramente.
como nelle se contem; o .qual RlIcro que valha e te..

onha força de Lei, posto que seu. effeiro haja de durar
mais de um anno. sem embargo da Ordenação do
Liv. 1. 'l'il. 40. em contrario. E para vir á Batida d~

rodos, e saberem o que assi fui servi~o resolver. e o
encarrego sobre uns e outros. esta se registãrá'nos li.
vros da Casa da Supplicação, e na Junta da crcaçã(\)o
dos Cavallos e Mesa d@ meu Desembargo do Paço ~ e
nos das Correiçóes e Provedorias das Comarcas do
Reino. aonde se enviaráó as coptas desta Lei i[>n.
pressa aos ditos Corregedores, Ouvidores e Prove
dores deIlas, na fórma, em qne se costuma fazer a
semelhantes Leis. Manod Gomes a fez em Lisb0a a 'fi
de Junho de 16ss,. Joã& da Costa Travaços a fez
escrever. REl

Li-v. 5. do DesembuJ'go doi P'a~o foI. 1t7'_
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Ord. Liv. 5, Til. 15. á Rubr;

",Alvorá. em que se determina que se exeettte o de r3 de
Janeiro de '16°3 tállíbem CO/llra os que mirarem cm
RecoLhimentos.

1655 -Eu EIRe'i faço saber aos 'que este Alvará virem,
q ue no annó de 1603 se fez uma Lei sobre as p nas, em
que havião 'qe incorrer as pesso'as, de qualquer quali.
dade e contdição que fossem, que entrando em Mos
teiros de Freiras de Religião, quebrantassem a Clau-

. slIta delles, e commertessem, ou se provasse que com
mecrêrão alguma cOllsa illicita com ellas, como está
disfDosro pela Ordenação no Liv. 5. fJiI. 15" pela
maneira, e com as cipcumstanciás, 'qué na dita Lei
-se declarão; da qual o traslado he o seguinte (aqui se
cfintem (J ALvará de 13 de Janeiro de )603 » que vai ern
seli Lugar). E porque convem a meu serviço que a
mesma. Lei se entenda nos que tambem entrarem em
Recolhimentos e Clausura delles, me praz, e hei por
bem, que as pessoas, que nisso forem culpadas» in.
corrão nas mesmas penas, em que hão de incorrer
os que entrarem em Mosteiros, e se executem nelles
pela .maneira , que acima (no A/vará cilado) se de
clara. E este Alvará quero que se cumpra e guarde,
corno nelle se contem: o qual terá força de. J:...ei, e se
registará nos livros do Desembargo qo Paço, Casa da
Supplicação e Relação do Porto. E ma do ao Chan
celler mór o faça publica"r na Chancellaria, e enviar
o tra~lado delle, sob meu Sello e seu signal , a todos

. / os Corregedores das Comarcas» e mais Julgadores
dellas, para assi o executarem. Antonio de Moraes
o fez em Lisboa a r 8 de Agosto de 1655, Pero San
ches Farinha o fez escrever. REI.

Liv. 4. dll~E,f. foI. 196.
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-------,--------
Ord. Liv.2. Tit. 51. á Rubr.

Alvará, 'lue Jt promulgou em virtude de uma COHJtllla il"
Junta dos erres-Estados , e Resolução de J 3 de ]ulb,

. de 1655 sobre jurisdicção.

Eu ElRei faço saber aos que este Alvará virem,
que havendo respeito a ter mandado por Alvará de 7
de Novembro de 1644, que na Contadoria geral de
Guerra, que assiste nesta Corte, se usasse do Regi.
roemo dos Contos: e por Resolução de I I de Fevereiro
deste anno declarado, que a jurisdicção do Superin
tendente da Contadõria era a mesma que a do Con
tador mór; cujo Regimento no cap. I Ia. dispoem,
que por Cartas, ou Precatarias seus se possão pôr
verbas e embargos em quaesquer juros J tenças,
ordenados, moradias J soldos e quaesquer Gutros Di
re,Í[os, que se deverem J em meus livros, ou perten
cerem a pessoas, que forem devedoras, ou obrigadas
i Fazenda Real; e que por eIles se hajão e arrecadem
as quantias das dividas J sem mais outra Provisão,
nem mandado meu, ou dos.Védores de minha Fa
zenda; E porque se me representou J que na dita
Conradoria geral havia algumas dividas, e outras hião
succedendo J em que era necessario proceder-se á
execução nos ditos effeiros dos devedores J fazendo. se
embargos, e pondo-se verbas em mãos de T~esou_

reiros e Almoxarifes J que, por serem da Repartição
do Conselho da Fazenda J eu não terem noticia do
l:eferido, poderáõ repar:ar no cumprimento, e haver
esti10 no mesmo Conselho, requererem-se despachos.
por Precatarias dos Corregedores do Civel da Corte,
pau os ditos Almoxarifes acceitarem os embargos, a
requerimento de partes por dividas de suas sentenças~

LL. Extr. Tom. 1. Gggg



o que não he conveniente pua as Jocantes a meu
serviço: Hei por bem J e mando aos Officiaes de
Recebimento J a que se passarem semelhantes ordens
pela Contndoria geral de Guerra, as cumprão na fórma
do dito Regimento, para que· a Fazenda dos Trés
'Estados se possa melhor pôr em arrecadação com a
brevidade) que convem; que está tão atrazílda ) como
se experimenta: e aos Védores de minha Fazenda).
e mais Ministro~ do Conselho della encommendo o
fação executar. como neste Alvará se contem J que
valerá J posto que seu effeito h:lja de durar' mais de
um anno J sem embargo ~ Ordenação em contrario.
Migl:Jel de Azevedo o fez em Lisboa a 23 de Agosto
de 1655. Luiz Mendes d'Elvas o fez escrever. REl.

I\egist~da no liv. I. dos Officiae~ da Contadoria geral a JoI. u5..

------....----------
Ord. Liv. 2. Tit: 38. §. I.

11ivará J em que se declarou que. em qU(JtIto Sua Má.
ger/ade uáo cO!",li.YtlUlsse as mercês J usassem ddlas os·
DOlJatarlos em virtude das GOlzjirm-:!rões precedentes.

1655 DOM João. etc. Faço saber aos que esta minha
Carta virem. J que eu fui requerido pelo's Grandes de
meus Reinos. Prelados. Abbades e petisoas Eccle.
lliast1'cas; e assi pdos Senhorios. Donatarios) Fidalgos J

€aval1ei1"os I e Pó-vos das Cidades. Villas e Lugares
de1'les J e pesso:ls. a que pelos Senhores Reis meus
Antecessores 1"orão feitas Doações e mercês de Terras h

jtlrisdicções I d d~sde Officios • Padroados de igrejas.
Alcaii.hri-as móres. -reguengos ~ rendas. fóros) direitos.
prrvtlegios .. graças I libel'dades J tenças J assi de Justiça,
como Éle 'minha fazenda J e outras ·cousas da Corôa
de meus Reino3 J que lhes confirmasse as Cartas~.
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Doações e privilegias, que dellas tem, e lhes fQrã~

passadas pelos ditos Senhores Reis meus Antecessores:
e porque minha tenção he que o negocio das confir
mações se faça, como seja mais serviço de nOSSQ

Senhor, e bem dos ditos meus Reinos, ordenei
pessoas para Deputados dl? despacho dellas, que hão
de residir, e ser presentes em minha Corte, para
verem c examinarem todas as Dooções, Canas e
Provi!lões e outros papeis, de qualq!ler qualidade
que sejão, que por mim hajão de ser confirmados. e
me darem de tudo inteira relação. Pelo que" po;!."
alguns justos respeitos, que a isso me movem: Hei
por bem, e mando que se esteja e entenda d.aqui
em diante no despacho das djras confirmações pelas
pessoas, que assi tenho ordenado para eIle, como
dito' he; e por esta encommendo a todos os Prelados,
Abbades e pessoas EccIcsiasticas de todas as Cidades
e Lugares de todos os meus Reinos e Senhorios de
Port~gal; e mando a todos os Donatarios, Fidalgos,
Cavalleiros, e a quaesquer ou,tras pessoas, de qualquer
estado e condição que sejão • que nas tacs Cidades,
ViJlas e Lugares forem moradores, que do dia, que
esta minha Carta for publicada na Chancdlaria J a
seis mezes primeiros seguintes, enviem a entregar a
Damião Dias de Menezes, Fidalgo de minha Casa
e Escrivão de minhas confirmações, as Doações.,
Cartas e Provisões, que tiverem de ca-da uma .dí\S
cOllsas acima declaradas. que lhes fossem dadas e
outorgadas pelos Reis -passados j o qual lhes passará
seus conhecimentos por eIle assignados, em que
irá decIarad,! a substancia de cada uma das ditas
Doações,. Cartas e Provisões, que lhes forem entre
gues: pelos quaes conhecimentos do dito Damião
Dias de Menezes: Hei por bem, que. em quanto
.lhas eu não confil'mal" • pO,s.!\~E> as 'd,i,ças pessoas usar,
e usem de tlldo o contefldo nas di.tas· Doações,
Cartas e privilegias. de que estiverem de p.o~se~J Ror

Gggg 2 ..



lhes haverem sido confirmadas nag confirmaç.ões pile..
cedentes i os quaes conhecimentos lhes não valeráõ
mais -de um anno, e se lhes. poderá- reformar por
C:5utro pelo Desembargo do Paço, com certidâo de
como fazem diligencia. Pelo que mando a Affonso
Furtado de Mendonça, do meu Conselho e·Chanceller
mór de mells Reinos, que f.1ça pubJ.icar esta minha
Carta na Chancellafia, e en vie Ioga o traslado delIa ,.
assignado p0r eIle, a todos os Corregedores, Ouvi
dores das Comarcas destes Reinos e outfOS Juizes de
"Póra das terras, aonde- os Corregeàores aão entrao
por Correição i aos, ql1aes Corregedores, Ouvidores
~ Juizes mando a fação publicar em todas as Cidades,
Villas e Lu-gares de su-as Correições e Ouvidorias i.
para que, vindo á noticia de todos, venhão, ou
mandem requerer confirmação das Cartas, que tive
rem, que por mim hajão de ser confirmadas; sendo.
certo a todos que, não entregando· as Doações no
dito termo assignado, e que', depois de passado~.

'não mostrando conhecimento- de como as entregárão,
não poderáõ usar, nem usaráó mais das cousas, que
pelas dilas Doações, Cartas e Provisões tiverem ,.
nem terão vigor algum até terem minha confirmação,
no que ficará' a mim resguardado confirrnlf-lhas, se
minha mercê for; porque por esta o hei allsi por bem,
e mando que assi se cumpra, não vindo no tempo,
que assi por mim lhes he limitado. E esta Carta se
registará em minha Chancel1aria, e a~si nos Livros

,dos registos da Chancellaria das Correições de todas.
as Comarcas deste Reino, depois de ser noti ficada i

para que as pessoas, que as suas Cartas e Prov.isões,
deixarem' de mandar ás confirmações no dito termo ,.
não possão contra isso allegar ra·z·fio alguma; e os.
tliros eorregedore~.: Ouyidores e Juizes de Fóra f~rão
fazer autos das notHi.caçães, que se fizerem· nos· dItos .
.I::,ugares , que enviaráõ entregar ao dito Dami~G Di~s

âe. M'en~zes, p'a~a lIe saber coma se. CUIDpfW. aS.l•.
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Dada' 'nesta Cidade de Lisboa a 24 de S(ltembro.
TrQcato de Freitas a fez ànno do Nascimento de nosso
Senhor JESU CHRIs"TO de 1655. E eu Damião Dias
de Menezes a fiz escrever. REI.

Li,. 5. das Leis da Torre do Tombo foI. 7' vers;

---_._------
Ord. Liv. 1\0 Tit~ 2. §. 7,

Alvar.á) em qu~ se dá jórma de romo se báó de arrecadar
as dizimas da Cbl1nu/Jaria•.

Eu EIRei fàço saber- aos que este Alvará virem)
que por se não achar Regimento em modo bastant~

para,o Executor das dizimas· de minha ChanceIlaria as
cobrar, como, convem, e se saber o procedimento)
que ha. de teI: na materja; e querendo dar a fórma
justa e necessaria a esta cobrança) e o direito das par.
res. com parecer do Conselho de '!linha Fazenda fui,
servido mandata dispôr. pela maneira seguinte.

I Primeiramente o Executor da ChancelIaria com'
seu Escri vão irão á. Casa della, e allj tiraráõ as verbas
dos. devedores;. de. que· se' fará, receita pelo dito seu
Esc.rivão;sobre. aI mesmo Executor, que elIe assignará·
cm~ um, livro' numerado e rubricado pelo Juiz da
Chancel1aria; e na receita se declararáõ os nomes das
pessoas, Lugares.). aonde são mora-dores, e q~antias,.

que devem. .
2 Pelo dito livro da receita por lembrança, cm

quê assi se hão ,de carregar ao dito Execlltor- todas as
tverb!ls sobreditas, dará. elle ccnt:\ nos meus Conro$ do
Reino e Casa; e assi do que tiver arrecadado della)
como tambem da causa, por que as não poem em ar

:recad.ação, acabados os t·res ann s, em que a. ha de
,fazer, como costumão ela r os Execu tores dos itas
Contos ,. conforme ao RJ::gimento,deIle , das óivIdas J

q~ lhes são carr.egadas em r.ecci a por lem r9nça.

16'55
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.: '3 1 E por ter informação' qoé, àntes oe "Se ~irafetn
muitas Se'iltenças. se avém as parrtis, que se I)ão tirem
por respeiw da dizima, do que devem, do em que estão
condemnados, fará o dito ExeGu~ór vir peralUe si em
cada um dos m.eze~ do anno os Feitos, que os Julga
doreg sentencearem, cujas Sentenças ficaràÕ' scn"do de
dizima para ver se farão todas tiradas do processo, e
carregadas em verba; e as que o li~a esti"verem, fará
lançar e c~rregar, para ás .pôr em arrecadação, co
rno as maIs.

4 E as Cartas, ql3e se passarem para se fazer exe
cução nas pessoas, que morarem fóra das cinco le
goas da Cone, serão em meu nome, e assignadas peló
.dlto "Ex.ecutor, e passadas pela Cbarrcellaria da Casa
da $up'plicação, para as ditas execuções se fazerem
c"om a diligencia, que convem; e nas Cartas., que
sê der'~m ao's Caminhe'Íros , .irão Iilomeadas as Jegoas .,
~ue" hão de "an'ciar cada dia, e as custas, que- hã(:) de
vencer. - "

5 E·vindo alguma pe soa com embargos á e"'ecu~
ção, que fizer o dito Executor', elle os remetterá a(j)
lu'iz da Chancellaria, ao qual mando não t!omerco
nheci'n'lent0 das ditos emb'argos , '11em"de'outro algum
requerimento, sem prim iro as partes terem depasi
tàdo em p0der do The oureiro da Croancellaria as
quantias, que se deverem, que lhe serão carregadas por
deposito em livro separado, até se determinar a
causa <:los ditos embargos", salvo se forem fundados
em pobreza; e o dito Juiz determinará toQi(1)S os dit0s
'embargos sUl'l1mariame"nre em Relaçã0, dando de1les
primeiro vista ao Procurador de minha Corôa.

6 E as dizimas, que forem de liquidação, fará o
dito Executar liquid;lf e ava"liar pelos avaliadores da
terra, aonde se fizer a execução, sendo palra ,isso pl'i..
JT:leiro a parte citada; e tendo alguma dll vida, "virá
allegar perante o Juiz da Chancellaria, depo$icando

.primeiro no mesmo Juizç> a quantia) que os avaliado~
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res declararem dever à .parte executada' pela avalia'fãe>
e liquidação, que tiverem fcito ; e para isto. e as mals
diligencias e requerimentos, que forem necessa-rio$
'para bo arrecadação das ditas dLzimas, tomará o di1'"
to Executor nesta Cidade dous homens de bom enten
dimento e vistos em negocios, para requerercti\1 ; e ca~

da um deIles haverá por seu trabalho a tostão por cada
diligencia Judicial, que lhe será pago á cu&ta das pes
soas, que não quizerem pagar; e ç que mais merece
rem por seu tr.abalho, lhe será alvidrado pelo Juiz da
Ch,mceliaria á custa de minha Fazend,a , e nunca passará
de um por cento, do·que por sua diligencia se.cobrar.

7 E o dito Juiz da Chancellaria , nem o dito Exe
€l1tor, poderáõ dar tempo, nem espera alguma aos
devedores; e pertendendo-a, o poderáõ fazer no Con
selho de minha Fazenda. aonde pertence.

8 E assi mando a todos os Corregedores. Prove
oores. Ouvidores. Jui'l.es e mais ] Llstiças de meus
Reinos e Senhor~os, a que as Cartas e Mandados, que
o dito Executor passar para as ditas execuções se faze
rem, as cumprão e guardem, e fação inteiramente cum
prir e guardar, &em embargo de quaesquer Provi.sões-.
Regim~nr..os e ontras Ordenações. que em contrario 
haja sobre a dita'arrecadação. e C'umprão em tu€lo este
meu Alvará e Regimento, como nelIe se contem.

9 E. mando outr.osi a todos os Alcaides, Meiri:'
nhos, E crivães, Tabelliães , Porteiros e guaesc.qu~r

outros Officiaes, que, no que de minha pa<fte lhe
mandai" o dite Execlítor ácerca das ditas eXlKuções ,
cümprão seus. mandados. toda·s vezes que por t'lIes os
passar, sob aos penas, que por elle lhes forem postas;
e não o c~lmprindo assi, fará fazer autos, que .remet.
terá ao Cooselho-.de minha Fa7:t'n9'! •.a.()lld~ se d~spa

charáõ) como for Justiça.
10 E porque de sa terem os livros, tocantes á mi

nha Fazenda, cm casas particulares e fóra ciaguelbs) a
q,ue·pertence.) resultão muitos damnos) todos os livros
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de qualquer sorte, ou condição qué forem " estejáo
-sempre nas Casas e Cartarios, aonde pe-rtencem, sem
'dellas se poderem tirar; e havendo algum caso extraor
·-<linario, em que seja preciso tirarem-se, se dará conta
no Conselho da minha Fazenda) que ordenará o que
mais convier.

I [ E este Regimento cumprirá o dito Executor
em tudo, assi e da maneira, que ndle se conrem»
~ pelo trabalho, que ha de levar na dita arrecadação.
haverá dez por cento do que arr~cadar, que he outro
tanto, como arégora houve com a mesma arrecadação.
-e no c:lbo dos tres annos, que nella"ha de correr, dará
conta nos meus Contos do Reino e Casa do que ti.
ver arrecadado, na fórma ·e maneira, que fica dito;

.e.de como não arrecadou, mostrará a diligencia; e de
como nem a dilatou, nem ficou por sua culpa, ou

.negligeÇlcia, sob pena de a paga,r de sua casa; e a-s
ditas execu~ões e arrecadação fará com o Escrivão de
seu cargo, como arégora o fez, o qual fará todas as
Receitas, Cartas e mais papeis, que para a dita arre.
cadação e-conta della forem necessarios; o que hei por
bem se guarde inteiramente, como Lei e Regimento.
E mando a todos os Tribunaes, Minisrros. Officiaes
e pessoas, a que penencer, o fação assi cumprir e
guardar, sem embargo das Ordenações em contrario j

e será publicado na Chancellaria , em que se registará,
e no livro dos Regimentos de minha Fazenda e mais
partes, a que tocar. Contos do Relno e Casa, e no
rosto dos livros _da conta, que ha de dar cada tres
annos o Executor das diras dizimas. João da Silvá o
fez em Lisboa a 25 de Setembro de 165 S annos. Fer·
não Gomes da Gama o fez escrever. REI.

Liv. 5. d,as Leis da Torre do Tombo·fol. 9. ven.'



•

Olé!. Liv. I. T.it. 58. §. 33.

'.Alvará, 'em que se determinou 9 que os "'1edicos c Círtlr
gioes receitassem as mezinhas cm POl'tuguez. e que os
Bolicarios as ltão acceifasullf em outra jótllifl dei<aix9
.das .penas llclle declaradas..

DOM João', por gra'Çél de Deos Rei de Portugal
e dos Algarves, d'aquem e d'alem mar, em Afri
ca :Senhor de Guiné, r'e da Conquista. Navega
ção, Commercio da Ethio.pia, Arabia., Persia, e
:da India, etc. Faço saber aos que esta. minha Lei
virem, que sendo.me pedido pelos Tres Estados dei
Reino nas Cortes, que tive aos .Povo8.-_os ~nnos de
)'641 e 42 , que conviria que os Medices e Cirur
giões fossem ·obrigados receitar aos Boticarios as pur.
g.a~., xaropes e medicinas, que mandarem tomar aos
Enfe.rm9S, em linguagem Portugueza , que as enten
dessem todos, e o .peso se não puzesse por cifra -) e se
não ter atégóra executado esta proposta, que appro
vei por Resolução minha, de que sou informado po
dem resultar gr.andes inconvenientes, -e prejuÍ'Zo a
meus Vassallos j por ·se e-vitarelll ao di·a·ntc ,. me pr~z ,
·e 'h.ei por lJem., que do dia da publicação -desta minha
Lei se receitem pelos Medico~ e Ci·rurgiões deste
Reino, e ~uas Conquistas em letra, e lingua vulgar as
purgas. xaropes·e mezinhas) que mangarem tomar
aos Enfermos j e os ditos Medicas e Ci.rurgiões, que
receitarem estas mezinhas, .sem ser em lingua Portu
-gueza, incorrerá6 na pena de cincoenta cru~ados cada
um) ametadc para ·0 accusador , e a outra ·para o De.
sernqargo do Paço: e os Boticarios., que acceitarem.as
r.eceitas em' outra fórma, incorrerá/?- omrosi et:ll pe\"
dimênto das medi<:inas para a Botica do Hospital

LL. Ji.;çlr. '10tn. 1. Hhhh
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Real de todos os Santos desta Cidade de Lisboa. E
para que venha á noticia de todos, e se não possa
allegar ignorancia, mando ao meu Chanceller mór a
faça publicar na Chancellaria , e enviar Carras com
copias dest,a Lei, sel,lrneu SeJlo e ·s~u signal) ás Co.
marcas do Reino e suas Conquistas, para os Julga
dores dellas darem á execução o que por eIla ordeno;
e se registará nos livros do Desembargo do Faço)
Casa .da Supplicação, e Relação do Porto, aonde se
melhantes Leis se costumão registar. Dada nesta Ci.
dade de Lisboa a J 3 de Março. Antonio de Moraes a
fez,aono do Nascimento de N. Senhor JI!SUS CHRISTO
de 1656. Pero Sanches Farinha li fez escrever. REI..

Liv. 5. dns I.eis da Torre (lo Tombo foI. 23.
l.iv. 5. do Delembargo do Pac:o. foI. l~H.

Ord. Liv. 3. Tit. 86. §. 23'

-
Alvará, em que Jt:.determino, que dos mercês, q!U faz Sua

MafI6st'6lde, de crel1Fas consignadas 110 r 'ndimel1to daS'
Obras pia;, se ná(J paguem 11OVOS direitos.

Eu EIRei' faço .sab~r aos que este Alvará virem,
que Eu hei por bem e me praz, que d:t9 mercês,
que faço das Teoças consigt'ladas no rend-lrhe:nto daS
Obras pias, sé não paguem novos. direitos, sem emb'ar.
go ào Regimento delles dispõr o'coonari'O: o que se
flão deve entender neJlas, 'por serem esrn~las ; 'e' çomo
{eleb não pagarem decima ( 1 ): e conforme à"isto se des.
obrigarem as fianças, qu'e estiverem dadas ~o paga
mento dos ditos direitos: e serem as ditas tnercês li
vres delle$,' como o ~ão da deci'ma : conform a'O Re
gímen o deHas: e mahdo ao Superintendente e ·dffi
~iaés da dita contribuiçãe;>, e mais Ministros J a que'

(.) V. Al v.. de 1:1 de Dezem'bro de 1623. .
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pertencer, que tumprão este Alvará ~,como ncIle se
contém ; o qual se registará nos livros da Chancella_
ria. e me praz que valha, tenha força e vigor J posto

•que seu effeiro haja de durar mais de um anilO, sem
embargo da Ordenaçao em contrario J PQr as'si o re
~olver em 13 de Março deste presente anno em Con
s.ulta da Junta dos Tres Estados. Miguel de Azc\'edo

10 fez cm Lisboa a 26 de Abril de 165'6. Mwdo de
Elvas o fe& escrever. Conde de Figueiró. REI.

negistada no Iiv. 2. da COlltac!()ria geral ,de GDerr:! a foI. 301. 'ter•• ,

Ord. Li'v. 5, Tit. ~2r. .â Rubr.
"

Alvará , em fJue se pro,bibio o jogo dos dados sêcaos'o

Eu ElR~i fa'ço saber aos que este Alvará virem, Ib56
que) havendo respeito ao que me enviou a dizer por
~U"'. petição ·Fernando da Cunha, Contratador dos
Estanques das cartas de jogar e solimão J peIo 5=0nse-
lho de min'ha Fazenda) vistas as condições de seu con..
trato e Lei) 'e Ordenações de meus Reinos: Hei por
bem e mando J que na horta do Ducado se não joguem
dados sêccos J nem haja beliches) em que jogão da
mesma maneil'a) nem em ourra qualquer pa.rte ) ou
casa particular, com pena de que achando-se .que na
.dita herta J oú em outra part-e se joga com os ditos
tlados ~ ou beliches) pagaráõ os donos das casas J em
que se acharerÍ)) pela primeira vez quarenta mil reis J

e pela segunda itenta) as duas partes para o contrato.
e a .terça parte para o denunciador; e serão degradàdos
por dous annQs para um dos Lugares de Africa) sem
que o ~bntrat'ador possa desistir das diras conoemna-
ções sem ordem do Conselho de minha Fazenda; que
se executará' da man~ira, que por este meu Alvará he
ÉiecIarado. E maRdo ao Contador de minha Fa-zenda e

Hhhh 2
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Juiz do dito Contrato t e á!l mais Justiças de meus Rei_
nos t tirem devassas. rodas as vezes que lhes for reque
rido pelo dito. Contratador) 011 seus· Procuradores. das
pessoas. que derem os ditos beliches) ou tabolagem dos.
ditos dados) ou jogarem com elles, condem nando. os
nas penas sobrooitas,. por assi convir a minha Fazenda,
e por evitar os damnos) que se seguem com os ditos
jogos: e este se registará no livro da Casa da Suppli_
cação t para se ter entendido· o que por elle ordeno, e
respeitos) que a. istQ me movem ;. e se cumprirá. tão
j'ritc:iramente. como neDe se contém, sem duvida) nem
contradicção alguma. João Pereira o fez em Lisboa a 24;

de Maio de 1656. Sebastião da Gama Lobo o feA.
Ci1screver. REI.

Liv. 10. dA SuppJica~ão foI. ri. verto'

.--------------_.
Or.d. J.:iv. 2'. Tit. 45. §. 4r •

.4lVará t . tm que Je detérminou t que os Ouvidores da CuJÚ

de Bmgm'ça possáo prover as senit!llias dos Officios,
assi c.qmo os Corrl'f.·cdores das ÇomarcAs.

. .

1::656 Eu EIRei faço saBei' aos que' este A"lvará virem,
q.ue, por quanto na Carta de Doação t que foi passada
da mercê) que fui s€rv·ido fazer ao Infante D. Pedro t.

mel! muito amado e prezado filho) da Casa. de Villa.
Real, se. não declarou por pala vras expressas) que os
Ouvidores das Terras da dita Casa provessem as ser-,
ventias dos Offieias de Justiça dellas '" assi como as
podem prover os Corregedores das Comarcas ,. confor
me a Ordena~ão e Lei do Reino; e ~ómente se referia

-a dita Doação ao provimento ,. que o~ Ouvidores das·
'Te,rras da Casa,de Bragança fazião das di~s serventias ,.
c.onforme ao Alvará, que foi. pas,sado aos Duques da
quclle.Estado em 2.de Outubro de. 1617) e Cana de'
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Confirmação, passada em 3 r de Maio de 1638) pela.
qual se mostra ser concedida a dita mercê aos Duques
sómcnte, e não aos seus Ouvidores: e para qúe nesta
materia não possa haver duvida, nem interpretação em
contrario, me praz e hei por bem declarar por este
Alvará, que não só os Ouvidores das Terras do Estade>
de Braga nça , mas tambem os de Villa-Real, de que
tenho feito mercê ao Infante D. Pedro, meu filho,
possão prover e provejã<> as servenrias dos Officios de
Justiça dellas, assi e da maneira" que o fazem os Cor
regedores das Comarcas, na fórma da dita Ordenação.
E mando a todos os Desembargadores e mais Mini:
stras, Officiaes e pessoas, a que o conhecimento disto
pertencer, cumprão e guardem este Alvará inteira.'
mente, como neUe se contém; o qual se registará
com a, Doaçãl'} acima referida, que trata das serven.
tias, nos Livros das Camaras das Terras do Estado de
Bragança e Casa de Villa..ReaI; e nos das mais Ter.
ras, de que o Inf.:1.nte he Donatario. para nellas haver
noticia do que por elle houve por bem d€ declarar; e
me praz que valha, tenha força e vigor, como se f€lsse
Carta feita em meu nome, por mim assignada. sem
embargo da Ordenação em contrario. Antonio Ma~.

ques o.fez· em Lisboa a 23 de Julho de ]656. Antolllo
Rodrigues de Figuei.redo O'fez escrever. REJ.

:hiv. 5. do Desembargo do Pago 101..132. verso

Ord. Liv. 1". Tit. 52. §. 9.

Alv4rá. em' qlle J( concedeo J que os lngle:us tivessem
CONservador, que conhecesse d(/.r suas causas; c que as
suas appella{oes se tenm:naSSe!J1110 npaço de quatro me~us.

EUEIR~i fc1ÇO saber aos que este Alvará vire~:' 1656
q~e.p'or fazer mercê á.Nação Ingleza , em confirmaçao



do Capitu'\o VII.. das pazes) que' fui servido' celebrar
com o Enviado da mesma Nação, entre, ella e este
Rána: Hei por bem de nomear por Juiz Conservador
dos. Inglezes ao Doutor Gaspar de Lemos GaIvão)
Desembargador da Casa da Supplicação, sem embargo
da Ordenação do Liv. r. ~;t. 52. §. 9. em contrario.
que dispoem, que o Ouvidor da Alfandega seja Con
llervador dos Inglczes; e das razóes do Licenciado
João Alvares de Carvalho) Ouvidor que agora he da
dita Alfandega, que allegou sendo ouvido. para não se
lhe haver de tirar a dúa COl1servaroria; para que o
dito Desemb3rgador processe e senteJlcêe as causas)
que pertencerem á mesma N.ação. dando appellação e
aggravo para a dita Casa da Supplicação, aonde as
appellações interpostas se acabaníõ denrro no espaço
de quatro mezes) na fórma do dito Capirulo; e man
do aO.mesmo Desembargador e mais Ministros, a que
pertem:er. cum p.rão este AI vará intei ramente) como
nelle se contém. constando que tem pago os novos
direitos) devendo-os) na fórma de minhas Orden r

ções; e valerá) posto que seu effei to haja de dur..
mais de um anno, sem embargo da Ordenação Liv.
2. 'rit. 40.) que he em contrario. Antonio de Mo
raes o fez em Lisboa a 20 de Outubro de 1656. Pero
Sanches Farinha o fez eSCI'ever. REI.

Liv. lO, da Supplicação foI. 78.

FIM DO PRIMEIRO TOMO.
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SU-P,PLEMENTO.

---------...-
Ord. Li". 5. Tit. 9f. á Rubr.

Alvará. em que se deroga''rao tU licenças. que havia J para
se cafar 11as Coutadas•

.Eu EIRei faço saber aqs que ,este Alvará v'irem.
que. 'havendo respeito aos muitos inconvenientes, que
se seguem de se concedereQ:l licenças para se caçar
em min~as Coutadas: Hei por bem de revogar todas
as licenças. que por minhas Provisões J -ali quaesquer

l1tras. forem passadas a qucsquer p~ssoas. de qualquer
qualidade e condição que sejão J para poderem caçar
nas ditas minhas Coutada"'> ; e que daqui em diante
se não use. nem possa usar mais das ditas licenças,
nem se concedão. nem possão conceder por algum
meu Official das ditas Coutadas; porqlle fazendo
elles o contrário. ou dando as ditas licenças, alem
de lho estranhar muiw. mandarei proceder Contra
eIles • como houver por meu serviço: E mando ao
meu Caçador mór e Monteiro mór. e ao Juiz das di
tas Coutadas. e ao Meirinho, Coureiros e maís Offi.
ciaes dellas, que tenhão particular cuidado da guarda
das ditas Coutadas, de maneira que não possa ne
nhuma pessoa usar de alguma licença t que tenha
para neIlas caçar; e sendo-lhe achada J lha não guar
dem. nem cumprão. e procedão contra os que caçarem,
conforme ao Regimento pelas penas deJle; e cu prão
e fação cumprir e guardar cne Alvará. como nell se

LL. Ex/r. Tom. 1. 1iii
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coniém~ E para que isto venha á noticirt de todos. e
não possão depeis alIegar ignorancia, mando ao Cha'n.
celler mór. que faça publicar este Alvará na Chan
cellaria ; e ao dito Juiz das Coutadas, que o publi
que nesra Cidade de Usboo-, e em todos os Lugares
dr:.sre Rei:lá I em C-lljO Termo estiverem Coutadas mi
n~,:ls; o qual me praz que valha, e tenha força e v,i ..
gor. pOSto que o em~ito delle haja de durar mais
de um anno • .sem embargo da -Ordenação em contra.
rio. S~bastião Per{'ira o fez cm Lisboa a .:Ir de Abril
de 1605. João da Costa o fez escrever. ' REI.

Lh. 2. tIas Leis da Torrll do Tombo a rol. 8g.

OId. Liv. J. Tit. 1'6. á' Rubr.

A1VI{;"/t do l//uslrissimo Senhor Arcebispo em jtl'l.!or di
Hospifã! R'eiJe fl/J (PU mandll •. ~ Ie. s(j1J n%ria a lar/os
seus sl(bdj/oJ. C'-)

1609 DOm MiglJel de Ca,Stro. Metropolitano', Arcehispo
de Lisboa. Ma,ndamos·em virtude de obediencia. e
sob pena de excommull'hão a t:odas) 06 Priores. Viga.
rios. Reitores. Cura-s' e CapeIlães. das Igrejas deste
Arcebispado., nas q,uaes os defuntos por DC&tamenro
deix.árão bens á seus herdeiros. (lIara seHes cumprirem

-algumas ,Missas. S't1ffragio e outras obras pia.s.
quando forem pe~uRtad'()s pelOl; Visitadores', se são
ditas as- Missas. dei*adas em testaHlento. na sua
19reja. respondão com j,lll'ramento dos santos Evan
gelhos , se sãu v rdadetfamente ditas todas. até a hora,
em que se lhes tà'L a. tal pergunta; porque tem ilTfor~

maçã,o os' Irmijos do'Hos-pitál de Todos os'Santos desta
<Cidade, ao' qu~l,pertence a esmola de todas as Mis
!las. que se- nãcy~ij.zeffit no tempo limitado pelos d~..

, . (") ES!f~ AJvarã' e; ali ~Jl1lat seguinte. pe(tcllt"~m ao Al-var.l II,. .5- ~
.arç!t' Iit 1.~J.4..
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funtos, que alguns PrioresJ Vigarios ",Reitores ,. Cu
ras e Capellães, que PQr piedade, ou por fazerem
amizade aos Administradores, c'ostumão dar ceni.
dões" que são ditas as tac's Missas, não o sendó na
Yerq,ade; no que ret:ebe o dito Hospirar grande per
da J e QS doenres, qtle se curão nelle.J maior, por
que lhes falta a diraresmola, para se -poderem melhor
curar; no que enGarregão os Parochos, ncima decla
rados. suas conscienci~s, tirando por este modo a
esmola, que se deve ao Hospital; cujas consciencias
cncauegamos com obriga,ção de restituir de sua casa;
e lhes mandamos, que pelo dite jur-amenco daqui por
diante. declarem, quando forem perguntadqs por este
legado de Missas, as.-que ·estão por di~er. E para que
venha isto á noticia de todos, por {laIa pedirem os
ditos Irmãos e.Officiaes, mandámos passar este nosso
Alvará, o qual terão t@d~s os Padres priores, Vigarios,
Curas e Capell'ães em smas Sacristias, para se adver.
tirem das Missas, que diz'Ct'Jl, se são toci<ls as que
farão deixadas em testámento, para que " das que se
s não disserem, o fação saber á Mesa 'd~ Hospital
de Todos os Santos ,desra Cidade) para cobrarem a
esmola, que por isso se lhes'élever. E outrosl man
damos aos Vi~í~adores) que ,perguntem por isto parti
cularmente ,e fação jurar nos ditos Parochos , se são
ditas com cffeito as taes Missas; e achando, que se
deixão de dizer algtllTlasj o farão saber ãos ditos Irmãos
C!Ja Mesa do HospitpJ. Dada 'cm Lisboa, sob meu si.
gnal e SeBo, aos 3 de Setembro de 1609. Antonio de
Carvalho o fez. O Arcebispo de Lisboa.

CLEMENS PAfA OCCJAf/US
Ad Irrt'lJrarn rBi memoria/no

EXponi nobis ,n~per fecerunt dilecti filii Provi,di...
tar . et ConfI;a,ues 'Confrat~rnir!1tis 'Misecicordiae Ci.

!iii 2
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\litatis Ulixbollensis de speciali Regis o comlnissiont
Hospitale Regium sub invocatione omnium Sancto.
!um. in dieta Civitarc erectum, regentes I et admi
nistran!es I' quod alias felicis .recordarionis Paulu.s
Papa Tertius. praedécessor noster, attern.dens I qnod
in praefato Hospitali multi peregüni undequaque ce;m.

o Bue,ntes reçipiebar'ltlH 1 phuimi· infinni I' tam natura-
o les, .quam .alienigenae diversarl}m nati0l111m cura

bantur I magnus infantium expositorum nlHnerus' nu
r'ricbarur 1 deeem Matronae t f\,1ercuiras nunc.upatae,
~u~ten·taball:tur, decem q,uaq,ue Capellqni , qui' Gonri.
nuo Divinis Offieii·s· in Clloro assistebant I elJ recita ..
bant, festasque ~olemnüer cele,brabaAl: I pcr suas pei'
S'acram Poenitentiariam t. sub datum diJe vigesima
mensis Augusti anni, miLlesimi qU'ingenté'iirni:quadra
gesi~i~Çjlljnti, POHtificatus. s~Ji anilo oct-ávo ,. expedi
tas Lit~ras eidcm Hospirali " ut -legata· a Tes-taroribus
ln suis çestamenris re.l:icta I, nis~.tempore in eis prae
fixo et limitara cxsec,utioni d€mandara fuissem 1 ipsb
Hospitali eo ipso. ad.plicar.entl1F 1 ei' pe'r qllaevis pia.
opera I quae in illoo fi@rent 1 piis iWs operi-bus, quae·
Tesratorcs' in suis testarn-entis exsequi mand-aba.nt I sa-·
tisfi.eri ceriseretur I ira tarnen quod €onc€ssio hujusmodi
aQ. solam Civitatem Ulixbonensem, et i1Jius distri.
ctu01.11on vera ad alias Dioceses 1 seu loca· extende•.
d.c;.retur 1 cOllcessit et indulsit, prout. in i~sdem Lit.
tÇ[is pleniu~ dicitur contineri. Curn autem, siCllt
eade.m.expositio .su,bjungebat I in praesenriarum multo
çopiosior, i·nfinnorum-· numerus in dicto Hospitali rc
cipiatur, et· propterea.. nece.sse fuerit alias infirmarias,o
seu officinas de novo exstrui, ira ut quae anriquituS'
neque rentum capaç.es erant, modo quadringentas • ec
ultra capiant personas I multisque diebus in dictt> Hos•

..pitali quadragimajnfirmi .et plures r.eeipiantur. I qui bus
abunde omoia I tam spirituali, quam corporali saluti
necessaria sUbministrantur, guadringenti qwoque in
fílntes ex,P0siti ordinar,i<: mnriantur J atql;le 01;> re.ru,m,
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penuriam sa'lariurn praefatis·Matronis auctum fuerit)
aucra quoque. partia CapelJanis-. redditlls vero Hospi
talis nunquam augmemum susceperint. ec quidem
sit experienria compertum cOllce.ssionem praetà~arum

Literarum in maximum Dei servitium cessisse., et
cedere ,. cum tesramenta· et legara, quib~s per: de
cem) viginri et ulrra annos satisfaclum non f·nit ~ iR
non modicum animarum ipsorum Tesratorum praeju
dicium ,. er grave COR'Scienriarum Legatariorurn onusj
illius virrute·praefari. Hospiulis Judcx ad unguem
exsequi facüt •.Nobis proprerea ram Providiror , quam
Confratres praefati h'umiliter su-pplicari fecerunr, .qua-'
tenus eis in praemissis opportllne providere ,de beni..
gnirare· A'postolica dignuremur. Nos igirur urgemisgi~

mis dicti Hospiralis nec~ssitaribus opporrune· provi_
dentes, dictaque. tot et tum pia opera confoventes )'
ac animaJíllm TesEatoruID evidenr-i ~u.~ilir·ati. conscien_
tiarumque. quoque. Legatariorum' e·xonerationi paJerne
consul(m~es "ipsesque, Exponentes', spec-iali-bus·favori_
bus et gratiis prosequi valentes j nec· non ipsos. ec'

, fortIm qu«mliber a quibusvis excommUflÍcarionis. SlIS_

pensionis) er interdicei , aliisque Ecclesiaseicis senten~.·

tiis, Censuris ·et paeRis a.jure, ve1 ab homine quavis
.occasione· J vel caUSê\ latis. si quibus quomodolibet
in-nodari exsistum, ad effectum presenrium dumtaxal:
çonsequendum, harum serie absolventes) cr absolutos
fore censenres) hujusmodi supplicationibus inc!inari ~

primo dicrarn concessionem ad Civirarem) er distri.
ceum Uli,X,bonensem Apostolica' auceorirat-e •. renore
praesenrium •. dummodo dicra· legara cereis· per onis
lelicta non fuerint~ extendimus ee am·pliarpus. seu
f>ratíam pracfaram • ue sup~a.• de ~ovo c.encedimus et
lndulaemus) mandanres Vlsltatonbus dlctorum Ordi..
nario~um ) sive eisdem etiam Ordina.r:iis J ue si in
Ecc1esiis. quas visita verint) tcstamenta) legara ve ali'.
qua. in tempo~e praefixo et lirni~at~ nnn e~s~cuta· re
p~nIent,>0 Jp~Ó praefar~ Hos!'.ltah pr~qIH.êS1a mo~o"
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et for.mS: qlHlnto 'citius aàplie,are, .ea·dem atlctor.itate
(urent Ct stlJdeant. Non obstant'bas pr,aemissis, ae
constirutionibus J e,r ordinatióniblls Ayostolicis', cete-
risque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud
S3ncrum Petrum sub Annulo Piscatoris die quinta
Febtuarii M..:DXCV UI. Pontificatus nostri anno 6.
J. A. Caccia B. Seva. .

. Mattheus de Fontes. Protonotario da Santa Sé
.Apostol ica J Chantre e Conego na Sé de LisbQfI, Juiz
executor Apostolico no caso e negocio) de que adian
te se fará expressa menção J a quantos esta minha
Carta de Sentença Apostolica for mostrada» e fi estes
meus, imo 'uerius Apostol icos, mandado firm mente
Gbedecer', salld.e em JESU CHRISTO , No'sSt> Senhor e
Salvador. Faço ~aber "que por parte do Reverendo
Padle Bernar,90 de·Chrisro) Provedor do Hospital de
Todc)s os ,Santos da dita Cidade de Lisboa, me foi

_appreseritada 'uma Bulla e .Letra A postol ica... escti
pra 'em~f'>ergaminho J sellada: com um' 8('110 de cera
vermelha, meuido em caixa ,de folha de Flandes com
prida, cercado de cera branca , por cOFdão de linh ~

vermelhas i!'6ndorue, com 'Suas signawras • segundo
o uso da 'Sflcra Fenüenciaria, sãn e sem vicie e su
speição , seglJnélo por .ella prima fac.ie 'Parecia, da qual
o traslado 'de vel'ho ad ver/mm ·toal he: '

Allto/1ius, mistratiolle Divina Epis-copus I1lbaJlt'I1Jis t

di/a/is in Cbristo I1dminÍJtralori!ms el Oj/icia/iblts dom"s
1loJpitali.:s maioris , omllium Stll1ciorum 11flnmpati t Ulix
h01unsis, sa!ut-eI'lJ-Ílt Domil1o. Cum a nob;s pt/ilur, ''qNod
jus/um est et h7J1Jt'S'ium J !flm "U1'gor aequNat4(. quam oí'do
postultl'! Iratimlis, uI ea praesertl'm, 'Per qnar! Cb,.;s/i -pau
pe-rum SUbvt'l11ioni, (lC pUefOrmlJ exposi/orut!l tdMUI/ol1i
e-01J..SlIli posút i fa·uorabilitel' adlll!amlis t o/J idqtlt pie ~e
Jltmtimn 'Voluf/'fates de pio-oe/. pitls quandoque il1flPtgamus,
prollt411 lJ)om-lllo 'expedire e01upi-eimus. Exhibi/.ae 5iqui'dtlfl
nO/;is 11uper PPo parte vestra peti-tionis feries .co}ltin~btit •
lJU{Jd <~~. omnes Ildminisfra/oI(s el EXu'lIt-ores -uf./ima.
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rum volt/nlalllm DefullcloYU11J »pro tetJ1pore df(fdállriml
111 Civifale UlixbMfl1Si, ti ej:1S diilrittu ha6ilal/t;lcm ) qui
ex primaeva Ordi11a/;011e, sell lmlitulione , 'lJef e>.: /tllima
diJpoJilione Defullclorum, Yal iflne' bonorum âsriEm N/itlo
rum, pro ~orulJldm.l Def!iJJCIOYJnIt tlnimarum ,saIu/e, arl,i.
Missas singulis aniziJ celcbrdrz-factre, (I alia one.ra sup
porlare, rpe/ aliqlwd' pium· opus"adfrnplere tUltnlrd» fJt

general; fJrdinfltione ti delirmil1atíol1t SereniSfimi RegiI
PQYlf.lf!aliae 'uobis. erp1'O Jcmpore eX5istenlilJlt,s' düli HOJpi..
laLis Officialibus , qu.a/iuJ' (Jbtigtll,ion~s "quas {meu! » adim
plroerinl, ralio11f1n fi computum ruMae leneanluy ~ el ad
'i)()S Jpec let vidn1!. ulru1IJ ''i,.'olu11'lali iUius De/uneli, qui
011era hujlismodi mslitáil, sit in 1.lum satisfuC!!/w; ti si

forsem aliqui e.oe- hujusmodi A'liminislrakJri6:u in adimpléll_
dis polrt11látikis Difunetorum' tugligenJes r("periemiur, (1/11
in lalum ; ile! i11 parle onera eJ oIJligajjones i:n.lesla1JJf11.
tis. elo insliluiionibus, in quibu:s- bOlla· fuerinl dsdem rdi..
('Iae. quae luJimplere /mllrem"r, n'an olfitlip!cvfJ'inl, Ex.

~pediloYl-s' dicli Ho.rpilaliJ-, q1li de C-(/fI:rÚ bltjusmodi coguo$'
1111111 , ipsis Adminis/ralorio",s judicialif.er auditis , tt jUfis.
ordine serva/o, tOS ad resfitutior.em ofslimati07t1-S amr/f1tJ.
.et obligatianJI1I1 11011 adimplt'lo1"H1n hujusmodi ,juXla spalilitlJ.
il/orum ~nn(trl41N, quious ea 11011 adimpleverinl ." cOlzdemna
re , ipstHJue aestimatio , S(J~ id, in q"o condemlltJlmnl, ptl1t'S
maiorem Administra/orem, seu negoliorum gc.llol'fln dicli
H(upiJalis ad hoc, 1tf 'volunJ.ales DefimclorunJ praifa'las
adimplerifaâa'l, ft illud tolum, rtsidl/tI1/1 , seu illa1l1 ct'Sli
malíon<Jm ;n UNs operíbus pi/s ,.;'n qui/;us'per ipsl)s AduTi.
vistrlflores forenl expendemiae • expmdal , seu e,%j)f1Jdi fa
tlal, depal1i c011SlIevertml;. ClI1t7que ad Dom!l1JJ [-i(JSpilfllis
pracfali pauperes peregri1ti , fI infinni diversis irifj,'mila...
fious La/;(JYIlnl(S, concurranl) trinibi reá ;(1/1/'11r el c//.;.

'fen/uY, eisque lIf'cessoY'ia txpel~sis dicli Hospilalis l1zil1i.
J'trentur, p/urtique ilifan./ts fX'p'o1-z/~ il1ibi nulrial1lrd» el
n01tnulllu 1J1P/rfJflM, Merceeiras vTJlgariler 1tUl1C1/'pf1/tlt' ,

~xpel1sis t1Jdnn ,Iustmlentur , ác' inibi per decemeoll/i1?/los
C(Jp.BI.ilJmu fjw»idie Divina 0fJicia proipsi~s' f,jqspitiJlis
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bmefaeforrtlJl, t/ FideliffllZ d~fimclorron, lu ('o pro fell1;t>oi'.
decedeuliutn, rmimamm saIu/e ce/ebrtlIlfll", P'-{j quiblls o;m:i.
hus suppoflandis redditlls [.-JfJspifaliJ .bujusmodi 1'Ion bme_
t 'Jfficiuftt, ti ,si omne if/l(d, qu'lJd. pt,. !enlmlias diclorum
~,'(peditorltm penes dil'tum Ad,ltinislralorem 1IJaiortm ipsius
Hospitalis. ad z,r,plel1dum 'lJolul:tates Diftmclortlm. btrele
tlUS depIJsitll11l fiú/ • e/ .iI: [ufurum dfpol1erelw- in neceJSí-.

. ta/i1lus dieti Hospifalis • .Jll'Stell/alione videliut pauperum.
et- cur.a fione illjirmortJ1lJ , ae aliis piis operibus supradictis
tXpol1ertlur ,ex hoe.prifec-to Defultctis. juxta qumwJ VO'"

llm/nlem Íll alia opera 'C:,,'pol1i dehrm:t., nlllfa ifrju.ria fúret ,
ti ejuscle-m Hospi/alis necusilali!Jus 'quamp/urÚI11/1N C01Z.sU"
'lerelur. fi!.uare .Jupplicar:i f(J-GÍslis btimiliter .110bis super
iis per Sedem Apo.slo/icam de opporluno rellJedio:;t1Jiuricor
dÜer .proviJeri. Nos igilur hujtMllIodi suppliealiollibus ;11
clinali, auclarifate Domini Papae., cujus Poenilenliariae
,curam ger:imus. ti de ejus -spet-iali manda/o, ~uptr hoe
vivat voeis Oraeulo 110his faclo, vobis) ui de .(e!erQ omltt
·iflrtd, qltod per sClttmtias diclot"lIm ExpedilOrll1n pmes
Adminislralorem maiarem praifalu1fJ ad i-mpfendum vol 'f '
tales defrmclorum, ui praemillilur, ba.cltllus forsa1t depo
sillUf1 fuil, ti in [ulllrum depaflelu.r., ·du'!1Tnoda. siqua cer
lis ptysonis, aut lacis rdiclafuerj,ll, i!lis omnilta persol
vrlfllur. reliqullm !tI nrcessilalihus 'f>raefalis ipsius Hos
pitalis armere , ti ~poni [aure Mae el licilt possilis
ti volea/is, el ad ill,hl ..alias iu aliis ope,:ibus, quanlum
{umqut piis • exponmdufll minime fmtamini, lue ad iá a
~uoqua1JJ, quavís ouetorilale ~ inviti-compelli 'Vo lea.lis , ve
r:is exsis/entibus praemissis. lenort praesenlium indulgt
m.us. ac lirentiam el liberam cOlzcedimus faeulLateni. VII-,

/un/tl/(S quorumcumque 'rCS/dtOrtllll, ti Í11 9UO ac/ bOI;, qua
tmlls opus si' comuJUlando. §(uo circa discreliS ]/iris
Decano el Canlori Ecclesiae U!i),'!Jal1emÍJ. ac Ofjiriali
U/ixbantmi. el eorum cui/ibel elsdem auclarita/e: el mall..
dala commiftimus el mal1damus, qualmus vohis ti slle
;essoribru 'veslris., dieli Hospilalis AdministraloribuJ, pro
ltJlzp"e exsisttnliblls ) in praemissis per # • vel alium J
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'1m alios 'tf:ficacis defmsionil pratsidio odsistll1tn, faci'(1J1l
fJOS , ,et lOS indulJo et (on~essione, oe aliis praemissis pa
âfiee frui et gaudere, n{)n .permilláJtes 'vos el Admi.'
l1istratores, prl} ttmpore exsistmtes. super âsdem praemissis.
al (,rum aliquo per loei OrdinariuTn t seu alios quoseumque •
tam EcclesiastieDs. quam Saemlares Judices •el ptrsontls •
&ujuscumque st.Jus • g"adus. ordinis. vel condilionis exsi
J.ta1Jt , el quacumque, etiam Pontificali t praifulgeanl di.
gnitate t !tu a(Jetori/a/e. ctiam Apostolica jUllglmlur. pu
!I/ice t vel occulte t directe, vel fIJdireete, qllO'CJjS quaoi',
colore, vel il1genifJ impeJiri t molestari, seu alias guomodo
iibet inquie/ari; (ontyadielores quosliúet, et rebelies ,per
(ensurom ,Eeclcsiastie(lm, cl alia juris opporluna remedia»
adpelJatione postP9sita» eompescendo, invoca/o efiam ad
ho~, si opus fuerit, (luxilio braebii sauularis ,110n obsúm
libus voluntatibus, el smtpJliis in illarrmJ javlJrt'tlJ per
lixpedi/ores praifatos firsan !lltis, ae aliis prac,I/11súS. ct
.Apo.stoJicis Constitutionif;us, el Ordinatt'onibus, ae.lam Pró
vincialibus, qUtl1Y Synodal~busstatutis. cl eonsuelu.iinibfJ.S.»~

e/iam juramento , ~onfirmatio1te Apuslalie'a, vcl quavis fir
mIlate alia rO/;rJralis, ctlerisque eonlroriis quiIJuscumlfue.
Dtltu'm Romae apud sanelum Petrum _mb Sigil/o q!fiúi
}!Denitentitlriae xvj. Kl!!mdas Scpte'mbris POlrt.ificatus Do-
'mil1i Pauli Papae 111. If1lno oe/avo. •

A qual Bulla e Let~a Apostolica., sendo_me assi
appresentada por parte do dito Senhor P~ov~dor do
dito Hospital, co~no dito he • eu, como filho obedien.
~e aO,S1 Illandados Apostolicps t cO,m o acat~mento devi
do ii il\stancia e requerimento do cliso.:Provedor t a·~cei..
~i, e ,l11e pr-onunciei por Juiz. Execu}or e Dete!,!sor
Apos~olico ddla. para a dar á sua devida execução t

~egu'ndo fôrma della, e mandei que ,0 Impe~r~nte fi
~es~e petição conforme a dita ,Bulla, por as' causas
de)l<\lserem verificaàa~: C?Pl a qu~l-, pet}çg91,;çio ,pc...
I'Jln~e ''f\llJ~diz~ndo nelJ~ ,,' que ept~pC!ia provar, qrn:.
muitos defuntos ~ assi d~sta Cicla~e .de, Lisboa l, corpo.
do J'ermo. em s~u_s t.esçarnenros e insr~rujções d~ Ca-

LL. Ex/r. 'tom. I. Kkkk' . (



,p'dla!!'óndel\\í~; q~ ~0 suàà\ a~l'j:f~'í ~ ttó'S' q~\ el'tõ
C:'ibtigados'. se dil~sesS'em ~âd", ar:Mo ee})!a Mfssas,. d'd..'
xa-ndo fazendas parir is'sá ó'furigã'cias • tJã ,:f que dos reo
dimen'ros dellas se' cumprissem as cl1ira:S Mi'ssa-~ e q~.àe~

quer outras obriga~ões • qoe os deflírftôs, mãnd'avãó').
orde'nando para isso- TestamenteiF<:Is e Ad'mi,nistl a<il"o~

res das dItas Capellas; e .EIl{ei lÍõss~ SeA'h(:)T. e ass~

ElRei seu Pai ma'nclárão fazer Regimento. <lfU€ es, ál
no diro Hospital. para os clio(os. Adl'tlÍnis'rrâd'ores d'à'
ret:n conta: perante o dito Pt-ovédc:>r. se'~ cumprí'rão aS>
ditas obrigações; «qu'áncl'o se achll va • que' nã'o· erã~)

cumpridos' 03' dicas eacarg~s. erã-o os' Administ·rado'
res deti1andad'os perali'~e os Desemoargadorês d0 dj·fâ
Hospital. e por 5etH'ença eráo con'cle'mn4dos J qWe' rli..·
do o que dei~árão por' cü'm'pri'r pelos annos) que o'
trouxessem a juiizo. e se clep0sÜava em peder d&

, Esclli vão' da receita 'e d~'spesàl de' dico Hospita'l;. e fi.
Provedor· do dit0 din'lieito 'marid'ãva, CU'nil'lfir. es cl'i:foo·
encargos Aas c0usa~). que' as defll'fitos' finhão má·rtcla-oé
do: e que entendia provar; que' pôr n0 dit:á' Hospifa
se fazerem gt'an~es despêsá6t ga t()~ em dai' dê eo~

mel" a pobres e peregrinos. e êm1 cu'rar é!\'f.eflliós 'êe
diversas eH-fermidà'des. que od dite Hospir"áll s'e' r€ce~
bem. e em mandar ,criai Ehgeitadõ~ J que sé la l'ça\lã(j
a' porta' do' dito Hospital. e cm' pagamentos. que se
fuziã~ a ,cert'as mulheres Mo-~c~ejras'dà dit01.~a'sl?i·~al~

~ assl em tel'ém dez C-apellaes. quç cada tha- dizlãd
Missa pelás' almas d'os defuntos; q'ue deÍH'râó rendai
áo dito Hospital 'e Béinfei'rores deUé J n'a.§lqu'áê's. des
pesas s'e g'astCfva' muiw dinhêire. e' pelas rencláls dO"
dito' Hbspit'al'liãd abrangerem paraI t\:l~ei se clhnprir li

<lle Provedor supplicára ao S. 'Padre Fáulô ~apa' III ...
J1oss'Q' Senhor J que q iiesse di'spensar é haver po
be'm, éJu~'a'qU'ellediriheird , qüe estava êéplis,it'a~ol Aei'
fJdspital, e q,ue pelos têmpo se depô.ma'sse' J 'par~ se:
tump'Tirem' as oOl'igações e encai'gos • 'ttu~' o d~fun~

tos maI1da-vãO'fa'icr I que ell-e Provedor, e os que pel
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~t~pos forem •. puqesscll} /conveuer ·0 dirp dinheir~
·l,liS -desge~as do qito H<:>spital J por ser obra pia..• ·á
·J~ajJ~r, nQJl .doeptes c pobre's peregrinos.J e na criação -
· dos Engeitados" Merceeiras e nos dez C~pellães : e
'q~~ provaria., que o dito S. Padr~ Papa Paulo. nosso

· Senhor, vendo como o que lhe era pedido. era licito.
e se·rviço do Senhor Deos , e descargo das consciencias

·dos defuIJ~os. houvera por bem, que o sobreditG
~inheiro ~~,dispendesie nas ditas obras pias do Hospi_
tal) sel)ão se os defuntos logo expreosamente mand~_

vão e1Jl se.gs testamentos, e instituições de CapelJas •
que se désse a certas pessoas •. ou Lugares j e de como
a!sj·.o .havia por bem,: mandá~a passar sua Letra APQ
,5t,-01-ica , ,emat1ada pela sua Sagrada Penitenciaria, di
,r.igida '! mim e oqtros Collega-s com clausula. (coda

..1J!j!., ç..omo PQF eUa se v,eria ; Jpedindo-.me (,) ditq p,f(~-

.:\!cqor, .}q~e lhe ,r6c~Desse a dit~ pçtj,ção, e seA,do ~e-

i,fi~ada • 'fJ#Jlpri(ajt; Liposlo/ica J dispensasse. ql,le os Pro.
'V,epQre,s), qblC: pelo tempo fo.rem.) do di~ Hospit·al
,DOSsão ,dJs,pender .nas obra~ pias d0 dito Hospi-ral o

t 'pl:Jeiro) q.1.}p. fqr ~,ulgado pejos Desembargadores do
;>d'to Hospital,conrrSl os Adl}linistradores •._que o trou
,,:x,erCfIl ~ Juiz0-. por não tereOl cumpridas as vontades
_liGS defun,tos dentro nos tempos ordenados, segungo

(l}ue tudo isto melhor e maís cumpridamente na dita·
petição se comiFlha, a qual por mim foi recebida, ,e

; m~ndei. que o djí:o ·Provedor supplicante désse a ella
..sua prova.,ao que ~atisfeito.,proveria, co.01o fossejl.lsiÍ

ç.a : a qUl\.1 p.rova foi dada, por inquirição de testemu-
nilia qpe sóbre o caso farão examinadas, e interro
gadas por juramento dos santos Evangelhos, e com
sel:ls ditos ~ tes~emunhos me fQi o auto concluso J e
nclle pronunciei U,rn.il final Senreoça. que tal he.

Vistos e res aU,t0s i sei/iceI i, a, Bulia da SagFuda
• iReoilencía-ria ·qO S~ Padre .. concedid" ao.Provedor e

Officiaes ~o Hos;?ital de Todos os Santos desta Cidade
.de Lisboa. assi a.os· que OI:.a 'sãp, q)mo aos que peJo

Kkkk 2



tempo for~m, e a pétição , 'que me fizerão; para v'H~
ticação della, e 'a' plrova, que a dIa derão; consta em
todo e por todo fazerem verdadei,ra informação a Sua
Santidade " e verificarem a dita Bulla e petição'; 'e
ãssi l o julgo e declnrd, t:Jllctoritate 'Ap~stolica. O que

,tudo assi visto, pela mesma auctoridade, a mim com
mettida, mando que adita Bulia se guarde e cum
pra', assi e da maneira, que nella he conteúdo; e o
dito Provedor, que ora he) c pelo tempo for, poderá
livremente dispender e commutar todo o dinheiro J

. que ao presente está depositadb I e pelo tempo ~e de
posi'tar por mandado do Ouvidor e Desembargadores
do dito Hospital, para cumprimento dos testamentos

.e vontades dos defuntos, naquellas obras pias I a que
o dito Hospital h~'obri.gado, e a eIles melhor lhe pa
recer, não sendo deixadas a pessoas) tiu Lugares ceI'.

~tos I assi e da maneira, que lhe he concedido pelo S.
Padre, e declarádo na dita BulIa: ,e 'PC)f esta. minha e
mais verdadeiramente Apostolica Sentença, mando'a
todas e quaesquer Justjça;s, assi Seculares, coml:'
Ecclesiasticas, sob pena de excommunhão ipso facto J

e de cem cruzados, ametade para -o dito Ho~pital,Je
a outra ametade para 05 Captivos, que sobre b dito
caso não vexem, nem perturbem os ditos Supplic3A
tes; mas os deixem livremente usar cda dita BulIa,
assi e da maneira, e com as condições e'declaraçõe~,
que nella he conteúdo. A qual Sentença foi pdr mim
publicada em Lisboa em minhas pousacrlas aos JO
dias do mez de Abril de r 545 annos; e por me' por
parte do dito Provedor do dito Hospital ser pedida
sua Sentença, eu 'Iha mandei passar; e por me ora
ser dito por p;.ute do d~to Provedor J que a outra Sen
tença se perdêra; e que lhe mandasse passar outra ~

eu lhe mandei passar a presente, por que, auc/oritatt
ApoJto/ica, amoesto e mando em virtude de obedi.
cncia t e sob pena de excommunhão ipso facto, e de
cem cruzados, ametade para o dito Hospital, e 'a
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outra all)etade p.ara os Capti vos) a !!Odas as Justiças».
assi Ecclesiastiças, como Seculares, que sobre' o dito'
~QSO não vexem t nem perturbem os dit<)s Sup.pli
cantes; mas os.deixem livremente u:ar. da dita Bülla.. . .' )

·e desta minha Senrença, assl e da maneira, como,
.nella. se çontém~ Dada em Lisboa, .sob 'meu.signãl e'
Se11o , aos 26· dias ~do mc:lZ de Agosto. Fer·não Dias».
Notaria Apostolico, por João do Porto Notaria, á fez'
:lnno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Chris~o'

.de 1547 annos. O Chantre de Lisboa. _Protonotario~ .
. Eu Simão Luiz) publico.• por Apost.olica aucto-·

ridade, Notario. approvado pelo Ordinario desta Ci
dade de Lisboa jIJxta Saeri, Concilii 'fridentinifirmam,.
á· instancia e req4erimeoro. dós Officiaes do Hospital
Real de Todos os· Santos desta Cidade de Lisboa·,

.trasladei a -Sentença arcaz, .da p.ropria, .que por eIles
me foi. appresentada no ·Cartorio do dito Hospital, .
•escripta em pergaminho e·cosida com outr,os inshu
mentos em ·um livro,. e com ella ·concertei este trasla
do bem e fielment.e com' o Notaria, comigo abaixo,
a.ss)gnado, e concorda sem cousa r que duvida faça. só
mente o riscado. que diz: Applieado ~ .quê se fez po'r'

,..;verdade; e a própria (que está sãi\ e limpa., e care...
ceore de vicio c suspeição, .segundo dena prima fade
parece) tornou a ficar no dito Cartada: e em fé e .
te$temunho de verdade. ass·ignei do' meu· -publico e
costumado signal este tra!;lado. que· vai .escripro em
cinco meias folhas de papel com esta. Em Lisp9a
a 16 de Setembro d6 1610. Concerrado comigo Nb.
tario J Fernando Luiz. Simão Luiz.



• l. ,1..:1:"11 to"

".I1fvará, põr Qnd~ se ordma, qlt~ 11QS livros dos Rtgittol
, das MercêS", das Ch{l11cellarias, e de t~dos os mais
'Ir Yribr/ndcs, s! tra~lade todo o Original, com o signtil da
..11f.ubrjca e derlaração da, Parlaria ~ R,esolt/fão , por onde

se passárã.v,. (.J

.ErrEIRei <f"ço saber aos que este AI vará virem,
·que. por se evitarem as duvida-s e contro:versias, de
que sou .informado que muito de ordina-rio se çffere
: em, quando succede perder-se alguma Provisão) Car-
a. ,ou.A'lvará; ou por outra razão se pedem e áppre

:s mão em sel1 lugar as .copias tiradas dos Registos,
nos guaes se não ach'a integralmente toda a clareza com
'sé registar sómente até á data. sem as Vistils e Rubri
ca~ dos Originaes ; de que succedem as ditas duvldas-c
controversias soqre o vigor) Ott p'referenóa entre ellas :
E querendQ eu prover nesta materia. para que cesse
âo diante as ditas duvidas, como cumpre a bem da
Justiça. depois 'de o mandar ver pel@s Desem'bargado_
res do Paço:.. Hei por bem e mando. que 'em todos-os
'Registos das ditas Prcivisões, Cartas e Alvarás) que
-se registáo na Chancellllria mór e mais Chancellarias,
Tribunaes. Cameras .. CQrreições e mais livros t em que
'Se r,egisrão a~ ,ditas Canas, Provisõ~s, ou Alvarás.
fique lançado j'nregralme'nte. não sÓ\TIente até á data

'e'fim da P'rovisãó~' QU Alvará t como agora se faz;
mas a Vista e R~bricas. que levarem. com· a de.
<:bração da Por aria. e quem a passou ~ Re olução •
Consulra) ou Ordem e tempo, em que foi passada,
com o meu signal. ou dos Vice-Reis. Governadores.

(*) Esto ,4;lvara ,a!nda que impresso sem nata DO ,1ppelldix ri.
centino a pago 98 n. _62, pela sllbscripçâ@ de Perlro de Gou\'êa e
.MeJlo fil"rece periencer ao Reinado do Senhor D. João IV., e lalve. ao
811no de 1647' y, FnAN't.l em ~flU Appclldi:x: pago 442 n. LXV.



E x T R A V A' G A N T' I S.

ou Ministros dos Tribunaes, por que forem assigna..
dos j e para q e em todo o tempo,. em caso,. que se
perda, ou por outro respeito, se tire traslade dôs di
tos Registos, m~lles mesmos se ache bastante clareza de
tudo, e do Tribunal, modo e ordem, por onde foi'
despachado; e o vigor e precedcncia J que houver J'

sendo a diversas pessoas: e este Alvará mando se
cumpra e guarde inteiramente, como nelle se con.
tém, com força de Lei geral em todos os meus Rei
nos, Se-nhorios, Estados, Ilhas e Conquistas. E o·
Escrivão e Official, que assim o não fizer • ,incorrerá'
em perdimento do Offieio e vflJôr da dita Carta,.
Provisão. ou AIvará para o Fisco Real e todas as per.
das e. damnos. que as partes nisso tiverem: e o me,u
Chanceller mór ftuá publicar esre' Alvará na minha'
Chancellaria. como Lei i e se envianí pelo Reino,
Ilhas e Conqui3tas na fórma costumada; e se regisr:mi
em todos os Tribunacs; e se lançará na Torre do
Tombo: e mando aos Presidentes deites. Regedor da
Casa da Supplicação e Governador da Casa do Porto
e· meus Ministros. a quem pertencer, o fação guar
dar tão inteiramente. como nelle se contém j e valerá,
como Carta feita em meu nome, por mim a!'signada,
sem embargo da Ordenação do Liv. 2. 'Til. 40., que
dispoem, que as cousas, cujo effeito houver de du
rar mais de um anno. passem por Cartas, e pas ando
por Alvarás . não valhão. Pedro de GOllvêa e Mello ó
fez escrever. REI.

FJ M DO 5u P.PLEMENTO.
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