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Explorará o mesmo Professor (do Direito Palrio) ,

se sobre a materia do mesmo titulo (da Compilação

Filippina) , de que trata, se <lerão <lepois deHe algumas

providencias pelas Lms EXTRAVAGANTES, ALVARÁS e Assentos
r

~0111 força de Leis. Achando que se derão, confrontará com

ellas o_Direito da dita ComFilação Filippina, etc.

ESTATT. DA UNIVllRSiDADE Liv.lI. Tit. YI. Cap.HL §. 7'
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COLLECCÁO CI-IRÓNOLÓGrCA~

; ;.r
DE

LEIS EXTRAVAG.ANTES;
. ..

POSTERIORES Al NOVA COMPILAÇAO

DAS

, ....
ORDENAÇOES DO REINO,.

PUBLICADAS EM 161>3.'

Al;arlÍ , em que se determinolt náo hQuveue appelldfão,
-' DU aggravo dos incidmlts, que reJulta,rem das i1tff)rma~

foes e:(trajudiriaes, 91fe pelol 'friblm(Jcs u commellerem
a quaesquer Mt·nis1r.o,s.,

• J •

DOM Jo'sé, por gr~ça de Deos Rei de Portt:lgal 1750
e dos Algarves, d'aquem e d'alem mar, em Africa
S~nhor de Guiné, e da Conquista, Navegação e Com
mercio da Ethiopia , Ara.bia , Persia, e da India, etc.
Faço saber a quantos esta minha Lei virem, que sen~

do.me presente que nas informações extrajlldiciaes e
outros semelhantes actos, que se mandão fazer, pelos
Tribunaes. e só servem de instrucção,. costtJ~ão a~

partes aggravar. e appelIar dos Ministros. ~ quç se;
commettem" por Qccasião de 8!1alqu~r incid~nte,

misturando por este modo 9S meios Ordinarios dos
Auditorias com os' papeis do expediente dos Tribu~
naes. em que não ha figura de Juizo; e Sê se·intro.

LL. Ex/r. 'fomo 111. A
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d'uzir, n~o chegadiõ os neg9cios a ter des.pacho, em
grande prejuizo d;t expedição delles, e das partes:
Hei por bem se não admitta Appellação e Aggravt>,
ou outro algum meio judicial dos incidentes, quI' 0_
sul tarem das informações extrajlldiciaes e outros se
melhantes actos, que pelos Tribunaes se commette..
rem a quaesquer Ministros, como preparato.rios dos
despachos ~ que se requerem, e só na execução dos
despachos firiaes poQeráõ as partes usar do remedio,
que peta Lei: lhe competir. Mando ao Presidente do
Desem bargo do Paço. R.egedor da Casa da Supplica
ção. Governador da Casa da Porra, e a todos os
Des6mba.rgaderes de minha-s R~l.açõ€s., Cerre~edôres,

Provedores. Ouvidores, Juizes, Justiças, Officiaes
e pessoas desteS-'fÍ'tells Reioos é Senbotíos, cumprão e
guardem, e fação inteiramente cumprir e guardar esta
minha I::;ei, eonm:' ntI+a € é~rem;, -sem -emoo1"ge-<i
quaesquer Leis , R~gimentos, AI varás, Provisões , ou
Cartas-. que ô'~-õf1trafio dispg-nh'ã'o : t paTa qlle ve:nha 'â
noticia dê' toâ@s. mando 'ào~r Ftãncisco ,Lui,z da
Cunha ~ A-ttàide i do"n'tétl 'Con1Sdhg 'é Ch'an'C'ei'le;r mór
destes Reinos e Senhorios, a fã'$a Iggo pqblic·ar, na
Chancellaria, e envie Cartas com o traslado dellà,
~ob meu Sello e seu signal, a todos os Corregedores das
Comartas~st€s :R'€lAos, é a~ Ou q;idores das 'terras
das lponâit.ariót, elfi 'éfl:'ie àS Cott0'g€do:r~s :nã0 e:.(1\:tft~

por 'Gorrci$iõ, â:as cqwàre~'_lMá'Rdg. {}:ttte :a púbHq.trêflló If.1.Os
lílg-aT<es i 'trÁ· <l\J~ ~~i.fi.~r,elili}, € a faÇ'ã4) })UJblicar 'elWa
tooàs os dás 'S'uas 'Q'oõ!lléü'€i,s e Ol?Jvi~~rià'.g, a tql'i4~ õst:
trásladàrâ no Livro da M'es·a '«los Desemrl.!>a<rg-atiótfes'~

PàtfO, '€ -nos das Ga:sas_ dà 5a'Ppl.ic.a~ão e Rda~<l) d'()
POFtO. ande sé eostumâo e d~'Vem regishr s'e'tJjtl~ilI'aJn

r,e-s lJ~s; € e%t'a 8'e qàln~Jr.á iJla l1ê'vte do Tombo. D,,~a

em Li-sb~ ãos :j 8 'd~ Atgo'&t<!> fie 17Sê. I RiU.
Li'\'. das i:..~is da Chal1ceJlaria a IQl, 15~.
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r---,--_.....--
Re{fimen/o I em que se de/erminárão os salarias I lJ"e ha'(úá.

de ft'Var os Escriviies da Camel'a de Sf4t1 Mages/adl{
d'anle os .Desembllrgad(Jres do' Paço e wais 0lfiâaef da
Mes~.

Eu EIRei faça saber aos que este Regimenw vi
rem, que tendo consideração a ser c.onvenieRte, q~e

os Escrivães de minha Camera d'ante os D.esembarga
dores do Paço sejão providos de salarios competentes,
quaes não são os que em outros tempos lhes farão con
cedidos, mandei vêr esta materia pelos mesmas Des.
embargadores do meu Conselho; e porque me COIl

~ultárão serem congruentes os salarios abaixo declara.
dos: Hei po~ bem ~ que os ditos Escrivães os pOl\S~

levar daqui em diante na fórma seguinte.

!?(,U41ZtO t:l9S Escriv$es da Me,a e reparlif~ Ikzs ]usli;4S.

J Levará de cada ·uma d.as Cart:,as, q~ se passarem
aos Jui,zes de Fóra de primeira intra.acia, mil e du...
zentos' reis.

2 Das .que se passarem aos Juizes-de Fór.a das ea..
beças das Comar,ças, mil e s,eiscentos reis.

3 Das Cartas de Ouvidores e Auditor,es geraes, q,ue
não tiverem outro impedimento" pelo qilJal se hajaAJe
regulàr o salario, levará dous mil e ql.latr.ocentos ·r.e,j,.s.

4- Das ·Car-tas dos COlT,egedor.e$ pr.ovidg$ em ,Cor
reição or-clinaria, tres mil e duzeotos reis; e este
mesmo salario .levará p.e1os Alvarás, qlle se passarem
aos Provedores desta mesma graduação, $e a uns e
outros se Aão ..dér a de primeiro banco•..

5 Das Cartas de Corregedores das Comarcas de pri
meiro banco) tre~ mil. e seiscentos, ct o mesmo pelo~

A2
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Alvarás, que se pãssarem aos Provedores das ditas
ComarcAs; com tal declaração porem, que se alCTum
dos sobreditos çorregedores, ou Provedores for ,des
pachado com beca, ou com ascenso a qualquer Re...
lação, pagará pelo feitio da sua Carta quatro mil reis.
, 6 Das Cartás 'dos Ministros, que forem promovi
dos para as Relações de G.Ja e da Bania, quatro míl
r€ill. .
'7 Das, Cartas dos Ministros" que for~m despachã

dos para a Casa da Supplica'ção, ôú para a Casa do
POltO. e tambem 'dos'que nas mesmas Casas forem
providos e~ officios l

, de',que "cl~vão tirar Carta J

quatro m)l rej's por cada" umà~ . f

& Dos ~lvarás deilOvás 'mercês éle 'officios. ou de
renuncias destes, 'levará o dito Escrivão da Camera
oseu s:tlario;conlfârli)e ~ lotaÇãd dos mesmos oftkios ;
de sorte gu~ se'lldb fotaâo <> rendi ..~ento atç trinta
mil reis, leva'rá oiEocentc!s' réis ': désta quantia' até
sessenta mil reis'~ levará mil 'e duzentos- reis: desta
qua,ntia. atf ç.ern mil reis, levará mil e seiscentos:
e 'desta im'portancia para diante em qualquer qÜál)tia.
dous mil reis; e para _este, effeito. irão ,se.mpre decla.
radas nos 'Arv,ará" ai> lotações dos oífiê.ios e o salario.
que conforme "a elIas· se pagar:' ,

9 Porem quanto,a<?s Alvarás, que não contiverem
fi'ova mercê J como. se' rep~tão todos aquelles, qu<:
se passão por" força do' ajreito consuetudinario do
Reino, haverá' o dito 'Escriv'ao da Camera' met~de
tão sóménte- do 'salario aciqla concedido J' e reg'ulado
conforme as lotações dos offieias.' , I •

. 10 . Dos próvimentos, ou Provisões, que se pa-ssarem
para serventias de officios, lévará em dobro o salàrio .'
que até o presente leva'va na conformidaQe do seu
Regimento.' '

II De todos os outros papeis, que se não com.
prehei1dem nos que acima vão declarados. levará' o
'mesmo salaria. qúe aos outl'OS' Escrivães da Camera
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vai abaixo concedido; porque em tudo aquj1Jo, sobre
o que se lhe não dér especial providencia. deve
guardar e cumprir uniformemente o q~e a respeito
dos mais Escrivães se declara em seu titulo.

~uallto aos outros Escrívães da 'Cal/ura da repartiFá().
das Comarcas. _

I Pelas Cartas de doações, e quaesquer outras.
que se passão em pergaminho. levaráõ novecentos
e sessenta reis de càda lauda J posto que a ultima
deltas nao seja inteiramente escripta; com tanto
porem. que nem as folhas serão de menor marca J

que a do papel imperial, nem cada lauda constará
de menos de quarenta e oito regras.

2 Pelas Provisões. AI varás. ou Apostillas, a que
'preceder consulta. levaráõ quatrocentos e oitenta
reis de cada uma J sem distincção de menor. ou
maior cscripta. em quanto não exceder de duas
Iaudas; porque excedendo J levaráõ mais por cada
uma das outras cento e vinte reis J posto que a ultima
se não escreva toda. .

3 Pelos mais papeis. assim como Alvarás de Tom.
bo. supplememos de idade, e quaesqucr outras Cartas,
ou Provisões J qne se passão por despachos da Mesa,
ou dos mells Desembargadores do Paço. de que até
o presente levavão tres villtens. um tostão e dous,
levaráõ este mesmo sala rio em dobro. exceptuadas
'sómente as Provisões. por que se mandar .tomar
alguma informação. porqu,e destas levaráõ um tostão
sómente.

4 Das buscas, que fizerem a requerimento de
partes I ou em benencio dellas. levaráõ por cada um
an-no dos que as mesmas partes, ou os despachos
aponta~em, um tostão; não se havendo porem re;speito
ao anno immediatamente precedente ao requerimento,
ou despacho.
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5 Por quaesquer certidões, que passarem a reque
rimento de partes. levaráõ duzentos e quarenta reis J

não passando 11 escripta de duas l~udas. porque pas.
sando, levaráõ cento e vinte reis por cada uma, sem
se haver respeito a que a ultima conste de mai:; , ou
menos escripta.

6 Nenhum dos sobreditos Escrivães da Camera po
derá mandar lavrar os papeis aci~a declarados, ou
outros quaesquer do seu expediente, por pessoas, que
uão sejão Officiaes , ou Escreventes approvados, e ha.
bilitados pela Mesa com juramento. que devem pre
star na ChanceIlaria em observancia do Decreto de
23 de' Setembro de 1642, que mando se cumpra.

7 E post<> que os sobreditos Escreventes e Offi
óaes, sem distincção de maiores, ou menores, hão de ser
propostos pelos Escrivães da Camera respectivos, não
poderáõ estes per si suspendêlos, ou expulsálos', ,
só a Mesa poderá ter contra eIles este procedimento,
intervindo causa justa, sobre a .qual a mesma Mesa se
haverá com a circumspecção, que convém, e della
confio~

8 Todos os sobreditós Officiaes e Escreventes Ie.
vaf"áô por sati-sfação do seu trabalho met~de do salario
dos papeis, que lavra,rem, e por nenhum modo se
consentirá, <rue nas Secretarias tenha outra alguma
pessoa qLrnlquer ocoupação, ou imcumbencia.

Este Regimento se imprimirá, e se mandaráo
copias deIle aos Tribllcaes e Ministros, que necessa
úo for, e aos que forem impressos, e assignados p0r
.dolls Desembargadores do Paço, e do meu Conselho.
se dará tanta fé e credito, corno se fossem por mim
~Ssjgnados ; çquero que valha, como Carta passada
em meu nome, sem embargo de seu effei~o haver de
dura\l' mais de um anno, e de não passar pela Chal~

celbria, não obstantes as Ordenações Liv. 2. crit. 39.
e 40., qt1e para este effeito com todas as mais Leis J

Ordenações t Privilegias e Provisões geraes, ou espe-
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€Íaes fiei por derogadas de minha certa sciencia) poder
Real e absoluto) para que só este Regimento) e ne
nhum outro tenha cffeito; porque quero que se cum
pra p guarde assim, e da maneira que nelle he con
teudo e declarado. Lisboa 25 de Agosto de 1750. O
Desembargador do Paço, 19nacio da Cesta Quintela ,
o fez e sobscreveo. REI.

A/vará, em que se delermi1zou, que nas droassas gernes
do mez de Janeiro, que os 'Juizes tirão) se pugllntt
pelos dtll1mil1hos t formigueiros) e se proceda (0111ra e/les
a arbitrio dos Julgadores) com as penas) que pelos casos
merecerem.

Eu EIRei faço saber aos gue ~ este Alvará ~e Lei 1750
virem, que tendo consideração a se me representar
pela Mesa do meu Desembargo do Paço, ·que para
evitar-se os grandes daronas., qwe em t.odas as Terras
deste Reino commertem os -damninÀos e forro igueir<>s,
será conveniente, que comra os sobredicos se proceda.
perguntando-se por dles nas devassas geraes do mez
de Janeiro: Hei por bem mandar) '1ue nas sobredi.
~as devassas, que todos os Juizes das Terras desnes
Reinos e Ilhas adjacentes devem ,tirar t.odas os anI:l<ilS
no mez de Janeiro. se pergunte pelos damninoos ·e
formiguçiros , contr-a os quaes se procederá a arbitrio
dos Julgadores. com as penas, que pelos casos mere
cerem: e para este effei-to se accrescentará. este Capi-
tulo aos que estão decla·rados na .ordenação para as

, taes devassas; e ist~ mesmo -se obstrvará ne5ta Cida
de pelos Corregedores dos Bairros <leJIa : e eSl;a mes.
ma Lei mando se cumpra e guar@e) como ndla se
cGntém. 'E ordeno ao Regeclot da Casa da Stlpplica-'
Ç;io) 'Governador da Casa do Perto, e a todes tlS De.
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sembal'gadores das ditas Casas, Corregedores, Prove.
dores, Ouvidores, Juizes, Justiças, Officiaes e pese
soas destes meus Reinos e Senhorios, a cu lT)prão e
guardem, e fação inteiramente cumprir e guardaI': e
para que venha á notícia de todos, mando ao Doutor·
Francisco Luiz da Cunha e. Attaide , do meu Conse
lho, e Chanceller mór destes Rejnos e Senhorios, a
faça publicar na Chancel1aria, e envie Cartas com o
traslado della, sob meu Sello e seu signal, a' todos os
Corregedores. e aos Ouvidores das Terras dos Dona•.
tarios, em que os Corre~edores não entrão por Correi.
ção; e se: trasladará nos livros do Desembargo do Pa
ço, Casa da Supplicação , e Relação do Porto; e esta
propria se lançará n~ Torre do Tombo. Dada em Lis.
bóa aos 12 de Setembro de 1750. REI.

Liv. das Leis da Chancellaria a foi. 162.

-------------
Alvorá. em que se determihou , que os Correged8res em acl~

. de Correiyão inquirissem sobre () procedimento dos Juizes
dos Oifãos perpetuos e seus Officiaes , pergrmtando pelas
lulpas, ou erros daquelle anila e do antteedente, sem
embargo de haverert~ de dar residmcia~

DqM José, por graça de Deos Rei de Portugal
e dos Algarves, etc. Faço saber aos que esta minha
Lei virem, que tendo consideração a que sem embar
go do que d ispoem a Ordenação Liv. I. cril. 58. §.
34" e a Lei Extravagante de 26 de Julho de J 602 ,
se tem alcan-çado algumas provisões e sentenças, pelas
quaes se ordena, que os Juizes dos Orfãos perpetuas,
e os mais Officiaes destes Juizos, sejão isentos das
devassas das Correições, por se lhes tomar residencia
de tres em tres allnos; e disto não só resultão os in
convenientes, apontados na dita Extravagante, mas
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tâmbem O proferir-se muitas sentenÇas contí'ariás, ó
que se deve evitar") como se me representou petla M~~&

do Desembargo do.?aç? : t;~ci por ~~~.q'te.:t~9t0s os
C('\,,~o6edores e Ouvidores, a que he' concedlao fazer
Lorreição, inquirâo pelo auto delIa, em quaesquer ter
ras) sobr~ o proeedimente dos- JlÜUS~ Or~os per
petuas e seus Officiaes, como tambem dos que ser
virem com os juizes de Fór~ dorOr(ãos,,; pergtmt~ll~

do.porém pelos erms,e culpa~ sómen,tl;, qtJJ:. hOl!verem
c.om~mett~do. oo..armo.) ro..-qy~ a Çs>.rtieiçâo-_se fizer~ e'.no
antecedente a ella, sem embargo ...te h~ ere.m:.de dar·
residencia, a que sempre ficaráõ sujeItos; e só os Jui
zes de Fóra dos Orfãos , posto que sirvão em falrn.
dos Ordinarios', serão isentos das devassas das Correi
ções, e não os Officiaes : e para est~ çffeitQ htú. \p9~
derogadas quaes.quer Leis) ProvisQe~,)o. ~I\t~n~~s em;
contrario., como se dl!Has .fizesse (expre&~a.J e indivi,.,
duàl mençã'O.. Pelo que m~ndo ao. RegedQr da jCasa.
âa Supplicação) e Governador da Casa do Porto, e
aos Desembamadol'~s_ das ditas Ca ás, e a todps os
Corregedores, Prov.eOQx:es, Ouvidores "Jp.izes , Justi.:
ças •..Officiaell ~fpess0.as, a que esta· minha.'L.ei ,for
ap'presentada., _e á sua noticia vier, que a cumprãQ 'e,
guardem. e fação' intejramente cumprir e guardar»
porque assim o hei por meu servi.ço. E pa~a que· ve.
nha á noticia de todos. mando ao Doutor Francisco
Luiz da Çunha e Att.aide , dOI me"u .Conselho J e Chiln!'"'
ce-ll~r mór destes m.eus Reinos" !Ju.a que.m ~eu eargQ'
serVIr, a faça publIcar na Chaqcellaria;. e. en~ie~ a
traslado deIla, sob meu Sello e .seu· sigoal , a todos os
Corregedores, Provedores. Ouvidores de I meus Rei
n~s , para. que cada um deIles. a 'faça apreg9ar; e~pu-,

bhcar nos lugares de suas .Correições.. ce ~Ou v,idori'as ': a
qual hei por. bem ~ mando; qu.e· se:registe, no lix(o d
registo da. Mesa do. Dese.mbargo .do P.aÇ.o,' e tlQS .da
Casas da Supplicação. e .do Pórtol, onde. a.s ta~ se .
~osturpão r~gistflr > e e~ta .propl'ia Ilc.lanç.ará na .Tprx

LL. Ex/r. 'rom. 111. B
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r

sembal'gadores das ditas Casas, Corregedores, Prove..
dores, Ouvidores, Juizes) Justiças, Officiaes e pes.
soas destes meus Reinos e Senhorios, a cUrT)prão e
guardem t e fação inteiramente cUITlprir e guardar: e
para que venha á notícia de todos) mando ao Doutor
Francisco Luiz da Cunha e. Atraide t do meu Conse
lho t e Chanceller mór destes Reinos e Senhorios, a
faça publicar na Chancellaria) e envie Cartas com o
traslado della t sob meu Sello e seu signal) a' todos os
Corregedores. e aos Ouvidores das Terras dos Dona•.
tarios ) em que os Corregedores não entrão por Correi.
ção j e se trasladará nos livros do Desembargo do Pa
ço) Casa da Supplicação ) e Relação do Porto j e esta
propria se lançará n;1 Torre do Tombo. Dada em Lis
boa aos 12 de Setembro de 1750. REI.

Liv. das Leis da Chancellaria a foi. 162.

Alvará. em que se determih()U ) que os CorregedfJres em act~

de Correição inquirissem sobre o procedimento dos Juizes
dos Orfãos perpetuas e seus Officia.es t perguntando pelas
(ulpas t ou erros daque/le anl10 e do anlecedenle) sem
embargo de haverem de dar residtncia~

1750 DqM José, por graça de Deos Rei de Port~'gal
. e dos Algarves) etc. Faço saber aos que esta mll1ha

Lei virem) que tendo consideração a que sem embar.
go do que dispoem a Ordenação Liv. I. '1il. 58. §.
34,) e a Lei Extravagante de 26 de Julho de 1602,
se tem alcançado algumas provisões e sentenças) pelas
quaes se ordena. que os Juizes dos Orfãos perpetuos,
e os mais Officiaes destes Juizos t sejão isenros das
devassas das Correições) por se lhes tomar residencia
de tres em [res annos; e disto não só resultão os in.
convenientes, apontados na dita Extravagante, mas
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támbem O proférir-se ,muitas sentença contrariás' t Ó
que se deve evitar t como se me representou pela M~~a.

do Desembargo do.yaç?: J,1;:!~i P?,cIl!>\m~9~e J~~os os
C(l"~G'7edores e Ouvidores, a que he concedlao fazer
"-orreiÇão, inquirão pelo auto della, em qllaesquer ter-:
ras t sol:lI:e o proGedim~ntO- do Juius-dGs..Oriãos per
petuas e seus Officiaes, como rambem dos que ser
virem com os '1ui~es de Fóra. dm{Orfãos,,; pergtmta't1'!,
do.porém pelos erms 'e çuJpa~ sómente, qtJ.e:houverem
c.o[)).m~tti.do, oo..al1AO, ro.-qyi),a ÇQrt;eição-se. fizer~ e~no
antecedente a ella, sem embargo de ha ~reJ1l' .de dar.
residencia, a que sempre ficaráõ sujéitos; e só os Jui
zes de Fóra dos Orfãos , posco que sirv~o em fãlta.
(\os Ordina'rios', serão isentos das ,devassas das Corr.ei~

ções, e não os Officiaes : e para <:st~' effeitQ h(ú..P91:
derogadas ,quaesquer. Leis, Pr,ovisQe~,o.u :&ef\r~nças,çm

contrario" como se dellas fizesse expre,s~~ e indiv~~

dual mençã:o•. Pelo ÇlLle m~ndo ao. RegedQr da :Casíl
aa Supplicação, e Governador da Casa do Porto, ·e
aos Desembamad,ores. das ditas Ca~às. e a todos .os
Corregepor~.s, pI:ove,OQres. Ouvidores ,,JJ.lizes • Justi
ças t JOfficiaes e~pe~s0.as, a qLle esta' ·mioha.·Lei, .for
ap'presentada., e á sua noticia vier, que a cumprãQ 'e
guardem, e fação inteirameI)te cumpri( e guardar.
porque assim o hei por meu servi.ço. E pa~a que ve.
nha á noricia de todos, mando ao Doutor Fr.ancisco
Luiz da Çunha e Attaide • daI me'u .Conselho " e Çhi;n...
cellc:r mór destes m.eus Reinos ,I ~ur.a q.ue.m seu €arg~
servIr, a faça pub~lc.ar na Chaqcellana;. e. en'lie_ G

traslado della, sob meu Sello e ,seu' signal , a t.odos o~

Corregedores" Provedores'. Ouvidores de I meus Rei
n~s , para que cada um delles. a 'faça apregoar, e~p.u

bhcar n?s lugares de suas .Cprreíções. ~Ou y.ldor!as .:. a:
qual. hel por. hem e, mando, qu.e" se:r.egiste; no li:.:r..a.do:
registo da Mes~ do.Dese.mb<vrgo do PaÇo " emo.s da
Casas d'a Suppltcação e do Pórto f, onde. a.s taes se
cosrumão r~gistar; e esta .propria ~e.lançará lia Tp.u~

l.L. Ex/r. 'Iom. lI!. B
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do Tômbo..Dada em Lisboa -aos 2 dé Dtztmbrõ ,de
"!-750. REI. J ," ..; .

Li" da. Leis da ~hanceJlaria a foI, 163.
; Lr

'A!vará~ .~", 'fJfU Jt abo/if) a Capitação, cem que, u coera.
- 'ZM fJ-wireitq Stnboreal dos f?<~int~s dos moradores das
L Jylfflas ger.aes·.. e se eslale!eceo 'Outro nO'llo rnethodo para

" mesflia ,cobranf(l! J •

.J

íi50 Eu' ~lR-c~ f-ac;o saber aosquc este Alvará com força
de Lei. virem·, que tendo consideração ás repetidas
s~ppliças, com .que os P0V.oS das Minas, geraes me
tem· represemado, .que' Jerrí se cobrar por Capitação
o DireÍ"t!o Sénhoreal dos Q2intOl(, recebem molestia c
vexação, con..trarias ás pia's intenções, com que EIRei
meu Senhor e Pai, que santa Gloria haja, houve por
Bem permittir. aquelle me[ho~o de cobr~nçal, em ra.
Zão de lhe haver sido 1>.r:O[>OS10 t"-co.IJlQ !Ô mais' su~ve :
E desejando não só alliviár.os 'l'eterirlõ Ppvos na afflie..
ção , que me rC?presentárão, removendo detles r tudo
6 que póde causar-lhes 0ppfCSs-ãO, m~s tambem .soc.
eorrêlos ao mesmo tempo; de S'dr~e q1.le experimen..
tem 08 effeit0s da minha Reàl benignidade, do pa
ternal amar. ,com que olho para o bel!ll~commum .dos

mel!ls fiei .Nassallos , e do desejo., (qu~ -rçnho ele-fazer
mercê aoS' que concorr.em com os -seus. flluctuosos tra.
bàlhos 'palia a utilidade pública .do meu Reino, ' sendo
entre os benemeritos delle dignos de u~a distillcta
;ttt~llçâo -'C:>s qúe se .em·pregão em· cultivar e fertilizar
á~..rêfer.idas!Mrnaa :' Fui 'Se{v.id0r deputar J algpmás pe ,"
Sóas do meu Conselho •.para que venCIo • examinahélo e
comoifiandoattenta e fav.oravelmentetodos os doze me..
fbodós dearrecada~ão dD.ref~r~do d~reitD • qu~ rara eHa

I '_ L
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forão -estabelecidos' d~8c:le. o Alvar-á de 8 do" mez de
Agos,to de 16Í 8 atégôra, me propusessern_,entre to
dos os ditos methodos aq4ell~, .que se achasse que era
maio benigno, e mais distante de tudo o que póde ser
"u parecer extorsão, ainda Rreferindo ~ tranquillida
~e .e o commado dos ditos pvos ao l}1uior interesse
do meu Real Erario. ,E porque en~re to~os os sQbredi.
tos methodos se achou, que o mais conforme ás dr.
cgmstancias do tempo presente, e ás minhas Reaes
intenções, foi o que os Procuradores dos diros POVO$

pas Minas propuserão ~m "4 de Mar~o, de J 734 ao
Conde das Galveas , ~ndré de Mello ;.e que sendo IX!f
elle acceito. foi praticado ·desde então flté o tc:;rnpo~

~m que a Capitação teve o seu pr!ncipio: Hei por bem
!lnnl,lIlar, cassar e abolir a diUJ, Capit'lção, para qu~

cess~ i1}teira e ,absolutamente de~de que:; eSta Lei fOf
publicada n;as Cabeç,as das Com~rças das Minas. ond
~erá feita J a sua pubUcação, logo que 'a ella§ chegqr,
em dem6ra ~lguma: E sou sc:;rvido, excitar e rest;~;

belecer o dito methado, proposto pelo!! referidos Povos
~ffi. 24 de Março de '734 I reinregrandoao ao mesmo
~_stado, em que se achav-a ) quando foi suspendido pela
Capit~ção) confirm,ando..o com a minha auctorid,adc:
~egia, e estabelecendo.o por esta Lei geral J -modifi,.
l:ado com tudo em beneficio dos m~~mos Povqs, que;
o offer€cêrão) pela. maneira que será e.xpr~~s~4o noa
~apitijlos ~eguintes. .

é A PJ I T U L -O I.

Y Regulando a percepção do mesmo" pireiro Se..;
nhoreal pelo sobreditomethoqo) que SOl} sérvldo reil140
tegrar) e restituir inteiramente- ao estado) em que se
achava, quando foi suspendiçio ; ordeno que logo que
~e 1in~ar o ttfl.llpO t que-os moradorçs das .tY1mas hoti..
:eretn !pí\~~.antjcipa-damç:nte pela Capit'lç,ão: ~- e log~

Q.\le pnn,çJ-Plar'im a laborar as Casas de Fundição , qu~
. B 2



, - ;- L E I S

;estabeléço ; to'do 'O' ouró tOque nelIas Ifcar pelo nir~ità
dos ~intos » ~se acéumule em cada pm a.nno t redu
'zindo-se á totàlidade de urna só somma o que se achar
'nc;>s, cofres'. de todas, as respectivas Comarcas: : r:\

assim' se concluir ~ se ha excesso) ou diminuição na
quota :da's cem arrobas tI~ ~ouro» que os sobreçiiros Po
vos dai Minas ~geraes' se 'obrigárão a segurar annual
merlte á minhá Fáienda; tomando sobre si o encargo
'de que não chegando--'o producto dos ~intos a com
pletar as mesmas cem arrobas. as completarião eIles
Povos pôr via de derrama; e excedenoo os mesmos
'~jntos aguella: imporrancia: ,cederia o accrescimo
ém beneficio do meu Real ~rario. .
r 2 Porem por fazer mercê aos mesmos Povos. alli
:viando.os em parte até do mesmo, que por elles foi
'qfferecido e pago com tanto contentamento seu, .esta
beleço que naquelIes casos t em que no fim do anno
<ao fazer da cdntá se acharem accrescin;lOs .. que exce.
'dão as ditas cem'arrobas t fic~ráõ esses acc'rescimos no
cofre da Intendencia » aonde se fizer a computação.
até o fim do anno. que proximamente se seguir; 'para
que t havendo nelle dilÚinuição ~os ~intos» se sup_
:pra olque ne1le~ ~altar para complelllento da referic!a
~ota'. antes pelos sobejos, (ló arno proximo prece
õel1t~» do que' pela derrama sobre os moradq,rés) fia con~

. ~ürrente quantidade» a que.os sobreditos sobejos pUde
rem extenoer-se. Havendo.os com tudo tambem no
outro anno pro~imQ seguinte,) neste caso ordeno que
ficando nO Cofre ~a Intendencia estes se undos sobejos
para o,effe'lo acima declf!rado. se re~et,tão ao meu
"hes'ouf5 os 'Outros' sobeJos~: qüe~hôuvçss'em fi~ado-do
anno proximó precedente. E isto mesmo se observará
nos ca~os semelhantes t todas qí.lántàs vezes succeder
Ilos annos) que forem decorrendo. ) « " • ) ,

."3' E porquetive informação de que no tempó; 'em
que os ~intos se pagárão por via de contribúição re":'
Í'art~da pelos s:noradores J houve queixas dos P..ovo
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f6"ritrá' OS que os q"uolizárão , para que ~ho caso de
haver em alguns annos falta na somma do ouro,
que ficar nas casas d~ Fundição" e nos Residuos dos
;a",,:::s precedentes, seja necessano perfazercm-r.e as
sobreditas cem arrob s por via~ de dertama: Ordeno t

que estas em taes casos se não fação nunca pelas
respectivas Camaras separadamente, mas sim por
ellas. concorrçndo junt~mente a assistencia, e a
intervenção do Ouvidor, Intendente e Fiscal de cada
Comarca. Aos quaes todos encarrego e mando -'le,
com' os olhos em Deos e na Justiça, ponhã do
o cuidado e teda a diligencia, para que cada um
pague á proporção do que tiver: e evitando a -grande
'desordem de se alliviarem os ricos com a consequencia
de serem os pobres vexados: sob pena de que t:endo
ínformação desta desigualdade, me darei por muito
mal servido,' e manda-rei proceder contr,a os que para
'eIla concorrerem por1commissão-, 'ou ainda omissão,
segundo o merecer a gra vidade do caso, e a culpa
~QS que nelle achar comprehendidos.

C A P I T U L O 1I~

1 Em caclá urna das Cabeças de Comarcas das
Minas do Brasil se fabricará e estabelecerá logo :í
cust21. da minha Fazenda uma Casa, na qual se haja
'de fundir o ouro extrahido das mesmas Minas.

2 Naquellas Ca-sas se reduzirá todo o «luro bruto
a. barras marcadas com as marcás' dos respectivos
Lugares, ou Casas, oRde se fizer a fundiçãô, das
'quaes não poderáõ sahir ainda assim as barras, senão
'com Guias, que legitimem as suas marcas, fazendo
'constar que não são falsas.
:. 3 Em ordem a evitar ma"is efficazmeFlte leste
-Perigo é o damno ,: que elle ameaça "ao comniurn dos
Póvos; haverá tambem em cada um~das ditas Casas
tãe l"undição "um-livro de ·R~gisto·) no qual -fiqqem



Jançadas todas as ditas Guias)' antes- de se Jéfitreg.ate~
ás panes.· - ~ , .

4- Estes Registos se repaniráõ em todos o~ lugare,_
em que os tem os Contratadores das Entradas. ~,,"dQ

obrigadas tpçlas as pessoas) que passarem por t;lles •
a tirarem nova Guia, com que se appresenraráõ nas
Casa's de Moeda do Rio. Bahia e Lisboa. EJU c,ujas
Casas haverá.outrO' livro de Registo, no qual se lancem
por memorias as entradas, das referidas barr"s)' para
qu P 4:odos os annos se possão c:onferir,. e s~ poss
ex.. -<,lar por este meio,.se ba barrps falsps. E 0$

Jntenuentes respecti vos. como tambel11 os Vic,e- ~eis
do Brasil e Governadores do Rio e das Minas, d<irão
em todas as Frótas COlHa no Conselho UltrFlmarÍnQ
com o teor das ditas cemferencias.

5 Estabeleço e mando, que as d'tas Guias' ç
Registos se fação e entreguem ás .parte$ pelos _re
spectivos Intend~J1te~ e seus. Offid~.esJ • seJU sal;ari9
algum; s<,?b pena de suspensão dos seus Officio~

contra os transgressores. que 1ev.arelll quall1uer emo
lumento. por mini mo que.seja. E esta suspensão serl
de seis mezes pela primeira vez; de um anno pela
segunda; e pela terceira incorreráõ os transgressores
~m perpetua pri9'ação dos seus Ojficios. :., ~

6 E porque as mes'1l~s partes) em razão de serem
aviadas gratuitamente 01 não sejão por isso vexadas
com demoras; nrdeno, que em cada uma das dita~

Casas de Fllndição haja Livros e Bilhetes impressos
e nqmerflQos) os quaes ~e r~m(Jtteráõ em cada.Fróra
p~lo Conselho (,.1lçramarinÇ) J p~ra ficarem servindp
'lté si Frotíl prQxirna seguintÇl, com a qual se remetteroJ:
§~mpre rçglJJar e sllcces~i vament~ a conta dos Bilhetes
do anno preterito , que forel)l eTPpn~gados. combinada
~PJll os Li~r9s Origirl~es. do Regisçp, resti'tuindo-se
~ntã() os pl;ltrQS ailpçres t q~e ~il1da ~~ ach~rçm bran~

~08 por fa~ta qe ~mprego. '. ,
_ 7 r'lra mais 9!"PlJlpça expedição ser~o os diço
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Registos e Bilhetes ordenados em fórma, .que ncHes
não haja que accrescentar de letra de mão, mais ~o

que as importancias das barras. os nomes das partes;
-lia) mez e aOl\o da data, com os signaes dos

lespectivos Officiaes) p~ran.te os quaes se fizer o
Registo) a saber. do Intendente e do Fiscal de cada
uma das referidas Casas. Aos quaes ordeno, sob pena
de .se proceder contra elles com severidade respectiva
á negligencia, em que forem achados. que fação dar
ás partes prompta expedição pela mesma ordem do
tempo pela qual reFeberem ddlas o ouro c~ PÓ.
sem discrepancia arguma.

8 E para que esta ordem do tempo se possa
observar sem confusão, nem dúvida. serão expr ssas
DOS Livros da Receita das referidas Casas as horas,
em que cada urna das par-t~s entregar neHas o ouro
bruto; e porquç em urna ljl'l€sma hora podem con
c.orrer. differentes part€S, st:: gradué\ráé por sortes
( tiradas entre ellas) as preferencias) pàra serem
aviadas sem_ disputa ne,m queixa.

J Por qu~nto nas Mi.oas se acha presente um
grande numero de Intendentes € de Officiaes; os
quaes pelo restabelecimento das Casas da Fu ndição
Das Cabeça& cla&.. Co.marcas iicão sendo superfluos;
t>Fdeoo, que daqui em diante) em quaato Eu não

.mandar o' contrario •. nã9 haja mais Intendentes e
Officiaes. do que 'O.s .seguintes: .
.....: 2 Em cada Cabeça de Comarca. ou em cada
Casa de JundiçãQ h3ve.rá um Intendente e um Fisca];
este porem não será perpetuo. nem 'Ministro de
Letras PQr qJ,làlldade lequisi~à, rpas sim um homem
bom dos principaes da terra, nomeado cada tres
mhcs pelas respe~ti~'a-s Cameras, por pluralrdade de
wotos) e approvado pelos Ouvidores, perante os quaea
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presUrrác> juramerit<J estes Fis'caes; pira terêm -(5 CIecõ::
rosa exer<úcio de cuidarem "no' interesse publico dos
seus Povos, e em que se não fação descami,nhos ás Ca""
sas de Fundição, lembrando aos Intendenre~ tuc~ n
que lhes parecer util ao Real'~etviço, e ao bem CarnL
murn. Bem entendido, que a mesma pessoa,não go
clêrá ser reeleita em um só anno duas vezes ;: e no fim
de cada trimestre 'se darão a cada um dos ditos Fiscaes.
tem mil'reis de ajuda de'custo.sem outro ordenado.

3 Cada Intendente :e Fisc~l terão um Meirinho eum .Es<i:rivão para as d iligel1cias ,- que forem: nece,ssa
rias. . z
, 4- -, Na Bahia e Rio,de Janeiro haverá tambem dous
Intendentes Geraes com os seus Meirinhos e. Estci..
vães, para examinarem os descólmiRhos, que muitas
vezes se percçbem melhor nos pOFto'S do mar, a C1Lue so
dirigem, do que I?o's mesmos lugaresf·Q\.onde sáem. I

, 5 . Em ordem ao mesmo. fim, háv:erâ támbem. em
e·ada ti.nã das paragens', onde.; estão os Admirristrado"'l
res dos Contractos, um. Fiel·élcit-O -pelo Intende~~te ,<1$

Fiscal do destricto, desempàtando o Ouvidor a elei_
ção em caso de dis~órdia,' p ra fclzer.em os segundos
Registos. e expedirem as, s~gundas Guias na fórma
sobredita, sem :pbr isso 'levarém algum emolumento
das Partes, debaixo das penas. que ficão estabeleci.
das. Estes Fieis venceráõ-sómente os ordenados, que
lhes forem determinados pelo Regimento das ltlten..
dencias • sem' poderem' alem cleU:çA pertender cOUlsa
alguma das Partes 1 as :qu,aes (levem expedir, ou' peja
ordem do tempo, em que s~ appresentarem. ,. ou peljt
decisão das sortes, chegando ao mesmo tempo diffe.,
ren~es P,assageiros, como he acima ordc:iiadõ. "

I f. II, I 1
• I C A P I T U ~ O IVJ' 'J'" L ~. ~

."

I Porque dentro nas Minas ·se pode commoda':;
mente faze~ ~ C~mmercio·em g(OSSO cOn;l.banas ap~
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ptQ.vadas na f@rma aCi ma referida;·e se .pôde .fazer
grande parte .do c0n'\mercio .por miudo com ourq
em .pó, reduzi<do aos diversos pesos peque.nos, e á~

.divel",sas demom,Ínações ". ·com .gue os mesmos p.esos
_orr.em alli actualmeme, .segundo os seus resp~

cti.vos valores;; 'ordeno que daqui .e,m diante n~o corra
dentro nas M.inas moeda alguma .de .0UJ'()', .nem ainda
até o va.Ior de oitocentos .reis, sob .p.ena de serem re
putadas .por falsas as taes moedas, e ,de ;ficarem sujei
tos ás penas, irrogadas .por Di·reitto .coFltr.a os .Fabnca_
dores de moeda falsa, aquelles, em cujas .mãos forem
achadas taes moedas cle .ouno, depois de passado o
teimo .preciso.e per.emptor.io de seis mezes, que esta
beleço para ex.t<r:aoção de .rodo.o dlinhei·ro de ouro, que,
se achar dentro AOS Territorios das referidas Minas ao
tempo da publicação desta Lei:- .

2 Para a outra.;ParJ:e .do carnmercio por miudo,
que he inferior aos pesos pequerlOS do ouro; erdeBo
gue em .todos .os ditos Territciri.os possa corr.er, e ·corn
effeito .cor:ra. , moeda da P.ro.vincial de prata e de co
l;>re, .que para .este ef.feüo será cunhada !'las 'Casas da
BaID1a e <!o .Rio <de janeiro, nas competentes quan_
tidades. que DS respectivos .Governadores,das Mil'la~.>

ouyindoos Procu.rador.es.dos PoOvos del'las,avisa.rem que
lhes 'he Il.ecessa·ria para a maior facilidade do ~or.pmer

.cio interior dos mesmos Povos.
3 para que estas proNidencias. sirvão tammem li

commodidade dos Passageiros, selfl com tudo se dei
xar lugar ase fazerpn fr.auC!les;.orde-nQ ~ que toda a pes
soa ~ .Cl.i qualquer qualidade:e cond~ã.() que s.eja. que
houver .de sahir. qos Ter.r.ir.orios das M'inas para fóra :i

querendo levar ouro .em pó, seja .Qorigada a presén.
tar-se Rfl Casa da FU\l1dição perante.o Imendent.e e Fis
cal,' qeclarando.Jhes jornada, a que se dirige, e a
c~mit-iva .de gente e bagagem, que leva; á vista de cUja
declaração os referidas Ministros taxarlÍõ a cada .um
dos .ditos Viandantes a,cOlI1petente_quan~idadede-Quco

Li.. E.~/r. j"'J1!J. III. C
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~m· pÔ' ~ que racionave1rnenre lhes pareceI' necessariál
pHa!as.des-p'e~as· da dita jornada. onde não--puder che_
&af. a· moeda Pr.ov-incial de prata e'~obre,_ cuja. tnno..
ducÇ,ão <!'extracç~ fi.car~õ s'tmIJre·l~vres. .
_ 4' E porqJ.le alguns- dos Via.lldün-res-,.. que y·jerc;, •.
.te fóra. para enrral', nos 'Ferr'~\'orjos du,g Minas. pode
,:lõ não trazer, me:m OU-IlO em pó J" rn:m' rnoe.da> Pro-

- vincial de prata,.. ou de cobre' pua sua passa.ge,m;.
ordeno •. qlle qs Fieis·das CetSa,s·dB,liumJ'Jção'••qac esü~

verem nos lugares', onde &s COflrr.HadQres d08 eami..
nhes tem· Re.gí~tos •. recebendo o manifesto dt> dinhei...
to prohibidÚi,> que trouxerem os ditos Viandant:es',J:ho:
permutem 10gQ·em moeda ProvinoiaL, e em'ouro em
pó, para que assi m continuem os mesmos Viandantes
a sua-jornada. sem pe~:igo, ou.incommodidade,..

Esta,b.eleçç> J. ql,lC todC)'-o ouro,.. oU' seja: em barra ,.
ou em p&'J nu o que-vulgarmente se chama-,d~ folheta r'

~rJ'aoda'll1i em diante. dentro. das Minas e. fára deUás-,.
pelo justo valor que>tíver, , segu.ndo oseu·wque,.sem
4lgu ma· differença. Pára :c~ja 'effeitO', hei per .derogadaJ
ai Lei de I r de Feveleiré de 171'9-" com tmlas as mai
C:onsti~uições J" que a .es~,t" S~ a'Charem· con~raFia5..,

C A·F/l·li U U O: VIL

I Toda .ar.pessoa J d'c 'qualquer .quaHdadé, estado r

t)u condi-çãa que seja, qu.dh'ar para.fóra do àestriclO'
das··Minas our'0;em p0J~eu em barra, que não seja fL:m.
didâ nil-s Casas ReaeS'· de. Fundição ,.. ~'q~e não' seja'
approvada· p.or legitimas Guiás-,.. j-noorrerá '; na peAa de
p.erdimento de: todo a" Quro- desencam.inhado, e. de
eutro taflto mais-".ametade pata o denunciante ou des
cobridor. do descaminho,. e a .outra ametade para'_o
Cofre das' ~into~J abaixo' declar.ado _ a cujo. monte



C2

E :l' :r .lt ~ v .. G A N T.E S.

ac-c-resc,c·r:á, ·assÍm ·0 descaminbo achado, como ai
penas .delle) naquelles cas?s t em que pão h~uv~l'
denunciante-) nem descubudor) a quem se adJudl..
Q'UI"'1l as .ametades t que ;por .esta Lçi lh.es ficã~ per..
L-encelldo.

2 Pot;en\ .por evitar t-oda a c01lusio e ca1umnia.
'luep6de haver nestas- denuncias. -e' para que em
nenhum .caso .padeção os innocentes debaixo do pte
texto de .se a0cusarem ,QS .culpados:: -ordeno" que
daqui em diante se não proceda contta .pcssCi>a :alguma
deflullciada J .em quanto se não seguir .á donunciação
a r..eid apprehensão do <descam·inho:: sal ....o ., se for
por .effeit-a elas devassas geraes J que devem tirar
os l-nt-endentC!s J prosegui-ndo-se .a·lgum -descamiuho.
do qual ./aaS mesmas devassas haja sufficiente ~óva.

pua entáp Se .proceder por ~Ile pelos (ermos <de Di f.eito.
estabelecido no Regim.ent@ das InteJacl~acia5·{-11.·

" ,
f •

~ II j C Ao ~ I T U L O VU.

Nas sohredita8 penas incerre-ráQ -todas as-pessoa-s.
de qualql!e.r qualidade c cond,içãa qtl~ sej-ão " que
con(JGu~r.em por -obra. ,eu p",r.a clesepcaminha.r (i)uro
em pó. 'eu para se oocultar á Justica e desca·minho.
depois Ide haver sido kit:0; pOl1Gue' sel'ãe em taes
cases havidos por socios dos, d€lictos, para se lhe.
impô!' a m.esm_a pena clG pJ'-i-acipal d-08caminhadof'•• '

I

" ; ~ C A. P I T U L O· ViU•
.:J " I

E para obviar a·inda maiiJ os ditos contrabanclos ~

bei P@l" repetidas nesta Lc:i todas as prohibiçã.es.
que a-tegora se estabelecêrão contra os que· e!Urna
nas M~inas • eu delll\8 ~ahem por atalhos. ou cami~hos

particulares ;. ordenaJ1lde de mais' que teda ,a· p€ssea t

qu~ for aehaqa com ouro em pó t QU0- exceda úm
(I) De 4 de Mar-ço dll 1751,
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mar<:o" s~guíndo algurÍ1.•carninho l:l-i'Verso' daquelles,
ende Se athão , .e acharem cstabeI.::cidos os Regls.ros
do.; contrato, das entradas •. seja havido· por &sonc3-1
D1illh~doIl, .e·coridemnado. como tal. na sobred'r:l.
fórma'; salvo J se appresclltú Guia da Jlltendencia ....
}..t.igar,,· donde' salúo· 'com' ouro em -pé. pela qual
€.ons[·e 'que t.eve ;egitima' <!ausa..para se ~xtr:aviar

contra. O' estabelc<údo nesta Lei., ,
,
({: APl. T U L O IX•.

. .
I r ..T<;Jdas. as pessoas',_ pOl"'cuja industria' se fizerem
tro.madias de ouro, desencaminhadd'.ás Casas' de Fun~

dição naquanr.idade de duas arrobas" ou duhi- para.
çima J' junta ou separadamente., vindo a se·r ju.\gadas
por. boas as ditas tomadias.,' álem da meação,.havctáõ
os pr~mibs seguinte·s. . . '. j

:2 Se forem Cof'Pos· das- Ordenanças, ficará6' daIli·
em diante os' j;"éus "ID(fkiaes e SolCjados .gozando de:
tódos os privilegios, de que gazão os Officües c-
Soldados das Tropas pagas e ·regulares. - ..
" 3 Se farem' Juizes Ordinarios" {} Officiaes' <fa~
Camaras·,. ou pessoas particulares·.- se lhes passará"ó
çerti.dães-- pel@s respectiyos Governadores" para' qu.e·
segundo a... qualidade de· suas pe·ssoa·s,.e segundo a
importancia' do desCobrimento·,•.que fizerem',. desdo
logo os mesmos· Governadores' os· prefirã'o' no pruvilo

mento dos· ca.rgos públicos, e honrosos-,. e depois me
possão requerer as mercês· e as nooras:• ....que costumo'
fazer aos que procedem- com· zelo e fidelidade no-
meu Real ser.viço~ '"

+ A mesma pref~rendá·,. e as m'esma_ certidõd
darão tambem os respectivos Governadores a' tod;n
as p~ssoas'" que dentro' no' espaço de' um só' anno
:rnetterem .em alguma Casa de Fundição: oito arrobas
,de; O.!Jro, ou dahi para cima, sem que examinem,
,se odito ouro era pro,prio dOS',q~l{; o-trOUXtrem a,fundir.
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oú alneio ~ pbrqúe, t<ídos ·os que iio' sún)on~e'fizerêm
fundir denrro de um só.amlO as referidas OilO arrobas',.
go'lta.rá-5 dos sobreditos beneficie& em g.r.atifi.cação·~o

sf'I~·lou·vavel traba l·h0-', e da sua benemerlta' mdustha.
5~ -rodoS' os habital1tes das referidás Mina:,. ,;:.que·

fizerem o- descobrimentQ de aiguma nova Beta, ou
Pinta fiHril. e rica ',' altfl); dos Privilegias, que lhes' são
conced idos pelás Leis dC1ste- Reino»· tiraráQ Certidão
da' J'ntendencia e do Governado ,~ que lhas passa'ráõ»
doc!·arando a 'qualidade e importal'lcia dq tal descobri
nieo..ro,. para os interessados m requererem as. honrns
e- mercês;. que for serviào fa-zor-Jhes conforqHLos'seus
merecimentos· ..

.Bpara'que,a0 Ii1'eSniO tempo) em quehslbonsforem
é'onvrda-cloS', COmlO premiá' a'pCl'rseverac nos'seu;s·legi
timos ince·otas·». sejão ós/ mâüs ~co[lstrangidos'C0m ()

eastigo a' não pÔ'ret1l por dbra as ~as pepversas 'inten~
çãe's ;' ordeno ql>le todas"as p~ss'óas') de qua:lquer qnaU.
da-de e cfmdi-çâo que' se;jão " que forern (w~prehend.i,..

das" n0S crj\tle.s·de'contrafa'l~r oarras .l3e·ouro ,,-ou. Bi~
l1ieles- de apf>r6vayão ;.. ~, de Registo:. dcllüs·,.. sehdo~

lhes eS~és crjri'les suffk·ienterncnte' provados')· confor..
me a:Diréito,. fiquem slljeüa.s ás penas', irrogadas pelas
beis deste Reino;- a' saber~: no primeiro crime'contra
'os que fábri'éãel rhoeda'fa-lsa (I) ; e no segundo contra'
'os ql:le flJ!ftoo' fi meu g;jgna~ (2) :; execup.rarrdo,.,se irre'
l11issi vel11'iei1té' estás' plenas contra os culpados». desàe~
que'- fore'l'n por legit-in'lo moào (wf.lv(mcidós~ .

'.
e A P I' t U L O Xf~

Corisiâ~ta'ffdo os graves ínconl\1en'Íentes , que ré'':'"

(I)' V. Ord':' Llv. 5: TiL 12.
(2) '1-, Ord. hivl 5. Tit/ 52, .
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s~rltão de se aldmitt-irem na A!meriea d.enuncias de
.escravos contra .seus· Senbol'es, sou serv,ida llusp.ender
por .ora este meio Se porem os '.Povos das Minas ..o
pedirem a be·m fola. quota das ,cem arr{}bas de ourp
.quç .s~ obnigárâ.d a s.eg~Jl:.~r__ roe cada anno.; e se apoll.
taliem jm.eios taes.•.qlJe façã· ,,eess,,,r.,os soeredicos in•
.€onv.eniept~. ter~i atteõçáo .á utilid.ade" que s~ achar
FlOS meios J 'gue ~e ferem propo~~.os.J pa-ra serem ad.
,mittidos .~m term<;>s c.ompet,emes. A mesma attelil,ção
-ter€i a ..qllaesquer D..IjUGS ~~Ji'ei!liente8, q!Je os Gover...
nadoras J: Pr.aollra~ores dos r.eferidos Povos me repre
.~n·Mrem j a.ch.aadu ,<q.u;~ jiov uteis.,p.arll se Rl'atiçar o
systema J restabeleGido por esta 'Lei com maior 9ÇgU
rança do Cabeção.• e com maior .vaPtagem do bem
,.çorpmUn;l dos meus fiejs ~Va&SaJlos.

;Este meu 4\,lyaqi se cumpra e guarde iotei-ramen
.te, 'ro@ilJi> Rel l:el [se' .c.qJ,lte\lil~; q·uero ,ql:l.e;t;enAa' força
.~~LciJ !,sem ,omballgo~ de seu l.effei:f;G hJlve.r de d4r~r
.mau.,li,a. um alJno.,e·di;l,orSenaçiio do .Li'r:J. 2. fEit. 4Qt.~

..que dispoem que' as .c.oll.sas .• -cujo effc~ito ba·de duraI:
,mjii~ de ·!H13 afln<il .• passem .p0r .Canas •.e nãe ,por AI~

..varás.~ ~t:. não obstan-,t.e .Q.Llaesque-r OUUjlS Leis a est~

.col.lrra.ri..as" as.•C}uaes h'ei po.r derogadas. -como se cl~

a tiçesse aqu-i e~pressa menção. sómente para cHeito
~e que -.esta .$e .cumpra e Qbserve iBteu-amente J com<?
'Jil~llil tenho .estabelecido .•. &t=ll.l duyida J nem ço@.tr~.

diE:Cj:ão.algLlma. Edo qu.e caa.lJdo ao Duque, Hl!gedor da
easa, ~~ Su p,plica.ç.ãq \ .ap GONemaqpr ~a ~elªção.~

..casa eOJ Fortç; ao- ·V.if:.e~·Rei QO Br~§il; a{)s Çªpitãe~

G€neréleS; .aos Gove~03-l4ores de ·tpôa a$ Cooq.uist;ls;
aos .peS;embar~dor~ .tias ajtas 'R.~J'J,ÇQ~s .. 0ffic)a~s ç
pessoas destes meus Reinos ,e-Senhorios) qúe a cumprãO
e guarder.m " e faSão ~Qteiramente.cuqlprir e guardar ~

corno neIJ!l ,se clec..lara. E oucros-i mando ao Bouwr
FrM'leisco Luiz da Cunha ,e Attaicle.. <dei> me~l ~ollse'1ho

e ChãnceUer mór .destes meu..s. ReinQs ~ penhGr\ps, ~ue
a. faça p\lb,lic~r'na .chanç.e.llada WQI 40 Rei~~ {til fQ!Jna
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cnstum~d:r )' e envia'!" fogo os· ~rasrado'~ d'eHa) on~e h:'
costume.,. piara que.a:rooos- seja notona. E se regIstara.
nos· livros da Mesa do Desembargo do Paço) e nos da
Ga-sar d~ Sllpplica~ão) Relação do' Pono' e Bahia ~
,ros'do-Conselho dé minha Fazenda e· do Uhrarna'r
e nas m~üs ·panes·,. onde ,sem'elhantes· LeiS' se "CostUll'lão.
registar ; .. e.esta p.ropria se lançará- n~ 'Forre dO'Tombo.
Dada em Lisboa· aos J.d~ Dezembro de 175.fJ.' REf.

Lh". da'S Lilis da' Gba-nc'elll.úa a foI. 1-54.'

Rigitnenf.O , .pelõ qllal.' if'âe/ermintl O' gÓ'lurnb, ,que h~ d~
h~7)tlr na Aifandega 'dd '[abaco) e ·os direitos j. despachós ,
primeir6s pfeços (fretes iio '[ábaco e Açutãr, cargas dos
NllVios. .nos' ppr/os ·'d{) Eras-il' e descargas "neste Rei~()-,/

EUI' ~lRei fàço- 'sabér; qu'e, tendo' c·onsi.dJr~çã~ á 175 1

supplica "coln'que' o Proveder' e Deputados da Mesa·
das H'omens dê Neg(}C-io, que'protllrão O' bem com
murn' dO"€'Ommercio .... me representálãô o' d'eplci.ravel
estado) ,a que se acha··:reduzido e'trá·fiGo do' Tabaco': :
e'deseja'ndo-ajudálo. d~'sorte que-ao nlcsmo'te-mpE> os'
L'avradores ·deste ' género' se animem' á faôricálo "'0 .

Co-mmerciantes' f>ossão achnr lucro eRi o extrahirem t

e os donos dos' Navios'; em' que he tr'àiJSpol'tado do
Bras'il" a este-Rein'o, .possão tambem fa2!er na carrega~

ção- do mesrl'lo geÍ1~rÜ" aqu'{:lfé- j US~G e 'hones t''G interesse.."
que he necessario para' stlstel~rar 'a-·navegação',.sem que
uns 'prestem reciprocas'impedimentos aos outros ~ 'por I

39uelle·mat entendido' desejo' de maiores avanços par
tlculãres , que he-desttucrivo de todo o Commercio'
geral; ·e do bem commum) que dell'f:' result.a·: Fui,'
servido ardenar "que vend:o~se' no' COFlSelho da. Fà.. 
zenda', e 'na Junta da Administração do Tabãco'~ 'CSfe:
imponante negotio ). se me consultassem sobre eIle o~'"

meios., ,qlle -parf!cc!ssem mais proprios J para· se con.... -
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seglIirem os referidos fi·ns ,.)e o oendicio • que õelles
resultará a meus VassaHos t a,inda quando para tlho
conferir fosse nccessario. cortar-se pelos Direitos. qu.e
a,tégora percebeb o meu Réal-tErario. E conformanda.
~e com as J:::onsukas dos ditos Tribunaes •.e con
outros parece.res de Fe~soas~do mep Conselho. que
tambem-fui servido.ouyjr sobre esta materia: Bei por
bem orden~r~ .que daqui em diaote os Direi-ros. Des",_
pachos, primeiros ,E1:eço,$ ~ .Fretes do l'àbaco, s~ião
,regulados e arrecadados na f<5'rma., '9ue s.erá expressa
;pe'los Capitulas seguintes. -

.,CA-PITljLO r.
. ii -Nos Ta:baco'st que se despacharem na Alfan".

.àegfl qe~te ge!1ero para o 'contracto geral e consumo dQ
;Reino .. <ilUil.Vto 'aos emqlume!lto,S dos Of~cií1es. pagas
dos servelHes, e fórma d? entrada e sahida , se obser,..

. ~.ar-á; o qu.e vai a diante orden:tdo. Po.refll quanto á
impórralilda dos Direi.tós de entra<íia.e sahida,.e quantg
aos ·favores .dos l1iles!'Qos Djreitol> , :se não irH:lOvar~

em ~G.U#la a:lguma o que se esrlÍ praticando, anres
P~Q :.f'Dntrario se cobrará o mesn1Q, que anualmente
ge eGbra, para &e applica.r ás mesmas Est.a~õ~s .. que
Cltégora se applicou /la maneira seguinte.: .
. 2 -Cada a-rrQba de Tabaco pílgará em tudo por
J;)ireitos de !Ultrada e sanida, pílra o m~1J Rea·t Erarill'
nü.l.seiscento.s .e setemta.e .CÜ1CO ,rei s ,e meio, a saher, na
entrada mil e cluz.entos reris pa.ra a AlfanGlega do Tabaco,
euzetltos .r:eis .p~a a Alfandega do Ç\~llcar, -cento e de,?
re.is para' ,o .(:omboi. que arégora se ac1aav·a a cargQ
dos donos dos Navio.s; trinta reis pa,ra o ~o8slJlado ;
doze reis 'para as obras; .oiro reis .e tres qua.rtQs m~is

para 'o_Comboi .• ,Subs;tirpi€los no lugél(r dos cem reis,
que ~tégora .se pagou por c;u:!a rolo. e por sabida ·cin...
coenra reis, ficando aboI.idos os cem ,reis., que atégora;
se pagavão. por cada arroba. ima.g~nando.se sómenre
sei~ ~.rOb;ls em c~da ~olQ; sess.e.nta e q.1,1ª.tro r,eis qe
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Consulado) abõlindó-se os cento e ,vin~e e oito reis.
que atégora se pagavão ao dito respeito j e tres quar_
tos de real de Portagem) que tudo junto faz completa
a sornma dos ditos mil seiscentos e setenta e cinco
~'êis e meio) acima declarado&-
. 3 Pagará mais cada uma das ditas arrohas J por

proes e precalços dos Ministros e Officiaes das Al
fandegas ) a saber J para o Provedor da Alfandega do
dito genero um real J que sou servido conceder.lqe de
novo a titulo de Tara; para o Provedor da Alfandega
do Aç:ucar um real J Bcando abolidos os dez reis J que
atégora cobrou de cada rolo: para os Escrivães do
1l1eSmO Proyedor um quarto de real) tambem abolido
o que atégora recebêrão de Tara: para o Feitor da
àita Alfandega tres quartos de real: para o Escrivão
das marcas da mesma um quarto de real) abolida tam.
bem a -outra Tara) que actualmente percebe: fazendo
em tudo estes proes e precalços mais tres reis' e um
quarto de accrescimo.

4 Item, alem do referido) 'cada arroba de Taba.
c-o, que entrar na Alfandega) e della sahir) pagará
mais de salarios ás companhias) que costumão condu
zir este genero, a saber, desde o barco até o Arma
!Z.em cinco reis por entrada) e desde o Armazem até
o barco, indo por agoa, ou até á porta, indo por terra.
c-inco reis por sahida; bem visto que o Tabaco em
nenhum destes dous casos poderá sahir da Alfandega,
sem que os conductores o levem pela balança) onde
ha de ser .pesado· na maneira aba ixo ordenada: e pelo
trabalho do peso ven.ce,ráõ. tambem os pesadores meio
real dé cada arroba, que for á balança J fazendo estes
salarios mais dez reis e meio por arreba.

5 Nos Direitos acima declarados se não compre.
hende o do.nativo, que atégora pagava cada rolo; por
que a refenda contribuição sou servido que cesse a;
todos, os respeitos desde a publicação. deste Regimento
em diante. -

LL~ Ex/r. Tom. III. D
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I Pelo qUe- respeita á fôrma do peso, est'lbeIeçtt.
cq.ue daqui em. diante. nenhum Tabaco possa ser' <?om...
putado para pagar Direitos, nem por calculo imagi.
nario de tantas arrQbas por rolo; nem tão pouco por
numero de I'olos_; nem menos por pesadas de tantos i
ou-quantos rolos cada uma: mas todos serão l"eduzi-,.
dos a arrobas e.anateis , e ao certo, determillado e,
preciso numero das ditas arrobas e arrateis • que. tiverr
cada partida pelo seu pesQ naJural. incluída a Tara,
sem excesso ou diminuição. Aintes pelo contrario, se.
fará cada peso exacto. com a balança da Equilíbrio.
ou no fiel. sem. aJ~ma differença.

2 Os Officiaes e Pessoas. que ou pedirem, ou re..
aeberem emolumentos majores, ou diversos dos que.
ficáo'acima estabelecidos. o.u fizerem. Ol!l contribuÍ-,
llern para. que se faça qualqu.er peso de Tabaco por
fórma diversa da que tambem fica acima ordenada;l
ou pesando na referida fórma • fraudarem. ou permit
tirem que·se fraudem, os Direitos Reaes, ou os bene-,
fieios do Contratador geral e do Commercio. abaixo,
decIarfldos. sendo.lhes qualquer destes crimes suffi .
cientemelõlte provado cOlilfórme a direito) pela primei-o
1"4\ vez iocorreráõ em suspensão dos seus offieios por.
seis· mezes.; pela segunda por um anl1o; e pela ter-o
ceiTa. em privação dos ditos Of1icio.s. para me ficar[
devoluJo o seu pl'ovimento. E sendo o criminoso ser.
vellnI3'riQ. não .será mais admitcido a servir Omeio
;tlgum de fazenda. Porém se for Proprietarío , perderál
irremissivdmeone a propriedade,. posto que tenha fi..
lhos: reservando sempre os casos maiores de fraudeS:
taes. que· Teqàeirão as outras mais severas penas)
qtl€ se lh€:imporão .cumulativamente conforme. a Lei:
00 Reino. e Regimento da F.azenda.

3' A~to'al~dade de;llumero de. arrobas e anateis,
que tiver cada p~rtida de Tabaco J computada ·n
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CcThredíta' fÓl1Ma. sera <Relarada no livro da sahida.
e ndlà C0Ji'1putad'a par.a pagar os Direitos.,' que dever
'Ilesta conformidade. '
. 4 Se o dito Ta'bacofor despachado para o ~onttato

!geral e consumo do Reino» pagará os Direitos aúm&
·crdenados. PQr-em neJles sdhe abateráã quaU'O arrareis
de Tara em cada arroba J que fui servid"O conce.àer à
favor do Contrato.

sMas quaRdo o mesmo Tabaco for despachado
para fóra do Reino J neste caso a parti'da J que se
roux'er ao' de~pacho. se·rá dividida em duas partes

iguaes.. ou ametades. incluídas ,as Taras: uma' dà"&
ditas partes p.agar~ os Direiws • proeS' e precalços
'bcil1la orf!ell'ados: a outra parte se dará absolutamente
livre de todos os referidos encargos J por Tau e por
prerrlio» á favor do 'C-ommercio. De ta1 sorte que.
~e a partida for de quarenta arrobas bmtas» se darão
"inte dellas por Tara e p0r pr.emio. e se pagaraé
das outras vinte I que restarém i os Direitos liquido$
e completos J acin~a ordenados.

r •.

C A P I T U L O III.

I Para melhor expediyão dos referidos Direitos;
t>roes. 'precalços e salarios; or.deno que!ã itnp@rtancia
tios m íl seiscentos· oitenta e nove reis e um' quarró ,
que sommão os ditos tres Artigos em cada õlrroba. de
rrabaco das que devem pagar 'na sobredita fórma J

se redtlzão no livro da rece,ita da Alfandega a uma
só e unica -addição ele contá para a carga do despachál
dor; e a um só e unico Bilhere para a sua de~carga:

~vital1do-se assim os differentes circuitos e diversos
registos escargas. que ategora se praticárão fom
grave pr~juizo do Commercio deste genero J e com
igual detrimento das pessoas J que nelIe trilficavio.

,~·2o Em ordem ao mesmo fim ordeno que os ditos
Livros e Bilhetes se achem na Mesa da Alfandega

D2
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I PeJo que respcita á f6rma do peso, ('st~be1eçtt

~ue daqui. em. diante. nenhum Tabaco possa seI"' <zom..,
putado para pagar Direitos, nem por calculo imagi,.(
nario de tamas arrQbas por rolo; nem tão pouco por
numero de rolos~; nem menos por pesadas de tantos J\
ou quantos, rolos cada uma: mas todos sarão rectuzi-:
dos a arrobas e.arrateis , e ao certo, determinado el
preciso numero das ditas arrobas e arrateis , que tivel'!
cada partida pelo seu peso natural, incluída a Tara,
sem excesso ou diminuição. Antes pelo contrario. se
furá cada peso exacto. com a balança de Equilíbrio.
ou no fiel. sem al§U ma differença.

2 Os Officiaes e Pessoas, que ou pedirem, ou re..
czeberem emolumentos maiores, ou diversos dos que
fkão acima estabelecidos. ou fizerem, aI!! contribuÍ-,
:nem para. que se faça qualquer peso de Tabaco por
fórma diversa da que tambem fica acima ordenada;1
ou pesando na referida fórma , fraudarem. ou permit
ur.em que'se fraudem os Direitos Reaes, ou os bene-l
neios do Contratador geral e do Commercio t abaix(),
declarados'. sendo-lhes qualquer destes crimes suffi-.
cientemef,lte provado comfórme a direito) pela primei-o
ra vez iocorreráõ em suspensão dos s.eus offieios por.
seis· me·zes.; pela segunda por um anho; e pela ter-o
ceira em privação dos ditos Omcios t para me ficarl
devalll,to o seu p/íovimento. E sendo o criminoso ser.
vent~la'rio) não .será mais admittido a servir Offieio
;llgum de fazenda. Porém se for Proprietario • perdérá:
irrernissivetlmeOLe a proprieda.de t. posto que tenha fi
lhos: reservando sempre os casos·maiores de fraudes:
taes. q\1e· reqàeirão as outras mais severas penas ~

que se lh<dmpGrão .cumulativamente conforme. a Lei.
dô Reino t e Regimento da Fazenda.
- 3' A:.tota1i.dade de;oumero de. arrobas e' arrateis,

llue tiver cada p~rtida de Tabaco, computa:da ·n
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conrédíta' fôrma I ser-à deolarada no livro da ~ahi~~
e netla coI1'lp>Utada para pagar os Direitos,. que dever
'l1esta confo.rmidade. .
, 4 Se o dito Ta'baco for despachado para o ~ontrato

!geral e consumo do Reino, pagará ~: Dircitos Ílc;:iJm.&
()rdenados. Por.em ne~le$ se' lhe abaEerao qUa:C110 arratm
de Tara em cada arroba, que fui servido conce.der à
favor do Contrato.

sMas quaRdo o mesmo Tabaco for despachado
para fóra do Reino, neste caso a partida, que se
trouxer ao' despacho, se·rá d ividida em doas. partes:
iguaes. ou ametades. incluídas ·as Taras: llrna' dàl;
ditas partes p-agará o.s Direitos; • proes e precalços
'{teima org€l\'ados: a ol.Jtra parte se dará absolutamente
livre de todos os referidos ~ncargos I por Tara e por
preinio. li. favor do 'Co'ni merCÍ'o. De tal sorte que.
§e a partida for de quarenta arrohas bnitas» se darão
'Vinte -delias por Tara e por pr.emia. e se pagará<ii
tias outras vinte. que resrarem t os Direitos liquidas
e completos I acin~a ordenados.
(" r

C A P I T U L O III.

. I Para melhor expedi9ão dos reféridos Direitos;
proes. preca\ços e salatios;' or.deno qu~,a importancia
tios mil seiscentos oitenta e nove reis e um quarto,
que sommão os ditos tres Artigos em cada ,uroba. de
q'abaco das que devem pagar 'na sobredita fórma I

Be redilzão no livro da rece.ita da Alfandega a um-a
Só e unica addi-çã0 oe conta para a carga do despacha..
tlor; e a um só e llnico Bilhere para a sua descarga:
~vitalldo-se assim os differentes circuitos e diversos
registos e descargas. que ategora se praticárão com
grave pr~jui7íO do Commercio deste genero) e com
fgual detrimento das pessoas) que neHe traf1cavão.
L .2 Em o~dem ao mesmo fim ordeno que os ditos
LIvros e Bl1hetes se achem na Mesa da Alfandcg-a

D2
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impreSsos e nU'merados. em fórma. que neIJes nã~

haja que acçrescentar de letra de mão. mais que o no
me do Despachador; o numero de arrobas de Tabaco
nelles conteúdas ; a quantia. que pagou de Direit.os;
e o dia ~ mez e anno da data do despacho. com os
signaes dos Officiaes. que .fieHe deveráã intervir .n.a
fórma do estilo.

CA-PITULO IV.

I Pata que na descarga) conducçâo e arrumação
deste genero possa haver a mesma facilidade e ex
pedição. que deixo estabelecidas para o seu despacho,
sou servido ordenar que daqui em diante se pratique
a este respeito o seguinte:

2. Os Barcos. que trouxerem os Tabacos de bórdo
dos Navios á ponte da Alfandega na el)tr:ada. e que
della os levarem na sahida a bórdó dos mesmos Na
vios. não poderáõ vencer por frete ma is de doze
reis e meio por cada tolo; sob -pena de que provando..
se que levárâo maior frete. ou que se escusárão, do
transporte deste genero, por pertenderem que o pa
gamento delle lhe fosse feito em outra fórma, incor..
rCTáó pela primeira vez em vinte mil reis, ametade
para o Hospital, e ametade para o denunciant€;
pela segunda vez no· dobro; e pela terceira serão
presos na cadeia por tempo de seis mezes, e deUa.
pagaráõ cem mil .reis. applicados. na referida fórma•

.3 Desde que o Tabaco chegar ao ca.is, eu ponte
da Alfandega. ficará a cargo das Companhias da
.mesma Alfandega tirarem-no do barco). e conduzi_
rem-no via recla ao Armazern abaixo decla-rado;
sçm por isso poderem pedir. ou acceitar 'Jtros sala.
Tios. que não sejâo os acima ordenados, debaixo das
~nas, que tambem ficão acima .estabelecidas contra
os barqueiros, que levarem mais. do. que lhes he de...
vido.
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4 Os Tabaces, que desembarcarem no cais, ou
ponte da Alfandega, passaráõ della em ~ireitura ao
Armazem sem exame algum. nem a respeIto do peso,
nem pelo que pertence á bondade:, porque ~ara se
recolher no dito Armazem se lançara em receIta por
lembrança no livro das entradas se~salario algum,
presentemente pelas Guias e arrecadaçoes. que trouxer
das Alfandegas do Brasil, e depois -pela~ marcas e
Guias das Casas de Inspecção. que mando estabele.
cer nos Portos principaes daquelle Estado j defen
dendo que os Direitos deste genero se possão arbi
trar. ou que á sua qualidade se possa controverter,
senão ao tempo da sua sahida.

5 O dito Armazem, onde presentemente se cos
tuma recolher o Tabaco, será logo separado. de
sorte _que ficando no meio delle a coxia. que for
necessaria para serventia das fazendas I que €ntrarem
e sahirem. se divídiráõ os dous lados nos diversos
repartimentos iguaes. que couberem na SlJa propor
ção; l1umerando~se todos, e collocando-se no a) to •
e na parte exterior de cada um delles. o respectivo
numero, que lhe for competente j de SGlrte que a
todo o tempo o possa ver claramente quem for pela
coxia.

6 Ao mesmo passo que os Tabacos forem entrando
na Alfandega, se iráõ accommodando a favor dos
.seus respectivos donos, nos ditos repartimentos,.
pela ordem dos seus respectiv0.s numeras: em tal
fórma que. por exemplp. só depois de estar no
reparti menta = numer.o Prj111~iro = todo o Tabaco
de Pedro,. se poderá m.etter n.elle o Tabaco de João,.
eassim gr.adualmente nos. mais rcpartimentos á mesm",
imitação: declarando.se nas Livros~ e Bilhetes das
J:espectivas entradas o certo repartimento._ em que
fica. o Tabaco de cada um dos Despachadores. para.
Aue todos. ~aibão sempre, onde está o seu. Tabaco, par~

oac.hacem e fa~crem vêr per si mesmos" cada vez que



quizerem, e lhe acharem- compradores, sem que
par.a isso tenhão' a menor dependencia de terceira~

pessoas.
7 E quanGlo a experiencia venha a fazer vêr

-que no actual Armazem não 'ha tocla a capacidade
necessaria para conter os Tabacos) que a eJle vierem
do Brasil) julgando.se preciso, ou ampliar-se o mes
mo Armazem, ou ainda fazer-se olltro de novo; se
me fará tudo presente) para dar a providencia. que for
servido em beneficio do Commercio deste genero.

C A P I T U L O V.

y Por favorecer de toda a sorte o mesmo genero,
'.:ilinOa ao tempo da sahida delle, em que deve ser com..
'purado o seu peso na fórma sobredira) ou haja de ser
vendido para o Reino. ou para os Paízes Estrangei.
ros, ordena que em nenhum desres ,casos se faça
v.estoria, ou exan'\le na sua qual idade) senão naquelles
termos) em que o' vendedor, ou comprador o reque
rerem, e não de outra sorte.

2 Se as Partes requererem o referido exame, será
feito logo im.rnediatamente .dentro 0.0 Armazem) sem
demora alguma, vencendo cada um dos Mestres) que
o fizerem) duzentos· e quarenta reis de salario á c'usta
da Parte. por quem for requerido) sem outro estipen.
dia. E constando que os ditos Mestres ou levárão Sa
lari0 maior do referido, ou demorárão as Partes, de
baixo de qualquer pretexto, para as dilatarem. seh.
do.lhe (!oste crime provado conforme a Direito. incor...
reráó nas penas. acima estabelecidas no Capitulo II. §.
4. hcando álem dellas salvo ás Partes seu direito.
para pedirem aos sobreditos a satisfação da perda. que
lhe houverem causado na demora, à qual lhes poderá
ser julgada summariamente pelQ Pr.ovedor da mesma
Alfandega, com appellação e aggravo para a Junta da
Administração do Tabaco J nos casos. que não cQU~
bcrem na sua alçada~
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-3 Nos casos' t em que as Partes requererem o re
ferido exame t tamo que elle for feito t e nos casos. em
que o l\áo requererem t' desde que as mesmas Partes
pedirem despacho de sahida t e disserem que estão
promptas para exuahirem os seus Tabacos. passaráõ
est6S immediatamente do Armazem t e divisão dcIle,
onde es'tivcrem guardados t á balança t que es:á de.
fronte da Mesa, do Provedor. Nella serão :-sados na
maneira. acima referida .. em ordem a pagarem os Di
rei tos. que ficáo ordenados. E parecendo ás Partes,
passaráã os mesmos Tabacos de caminho. ou a bordo
do Navio t onde houverem de ser embarcados t levan...
do as Guias e cautelas. que se achão cst~belecidas

para segurar que c.om effeito saião do Reino. se delIe
houverem de sair; Oll para o lugar. onde o Contrata
dor geral os destinar. se houverem de ficar dentro
no mesmo Reino. J?orém,~e as Partes quizerem levar
os seus Tabacos da dita balança ou para o Jardim,
ou para o Armazem delle. o poderáõ fazer. sendo;.
lhe necessado. E neste caso o não poderáõ depois
cxtrahir J senão deh>aixo das costumadas Guias.

'e.A P I T U L o VI.

Y' Sendo certo. que nem o Lavrador p6de comÍ.;
nuar o seu trabalho. se não vender o Tabãco com 'O

lucro necessario para sustentar a la\'oura, nem ha de
achar quem lho.compre, se o comprador o -não tiver
a-.preço. q'lle o possa trall parlar do Brasil a este Rei
no. para deHe o fazer pas ar a outros Paíze'S com
ganho" que lhe faça util'a sua extracção: nem esta se
poderá. conseguir em termos convenientes, se a bOB.J
dade do genero lhe nãg segurar a re'Puta~ã'o commua
dos, que deqem gastalo: Sou servido pwver a estes
.ttespe,ilos na'maneira seglliHfe:'

..2. O Tabflc(> da ptimeiFa f.(fllha t 'Vtügarmenlc' chã....
mado Escolha de Ho/ümda,'a não.poderá, exce~r no Dra-
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sH o valor de mil reis 'por arroba t livres e TIquidos
para' o Lavrador; nem o Tabaco da segunda folha. e
da segunda sorte, o preço de novecentos rtis. Destes
dous preços para baixo poderáõ com tudo ser vendi.
dos os referidos Tabacos, conforme o ajuste e aven_.

_ ~a 'das Partes. P.orém os vendedores J que excederem
os ditos preços., depois de ser passado um anno Jean.
tado' do d" . da publicação desta Lei nos .respectivos
Portos do· Brasil J pagará. em t~esdobro o preço do
Tabaco J que houver vendido pOl' maior preço J ame.
lade para o denunciante. e a outra ametade para as
obras publicas do Estado.

3 Nenhum outro Tabaco, que não seja das refe.'
ridas duas qualidades. nellas bem fabricado J bom e
de receber, depois de passado o referido anno, po
derá ser embarcado nos Portos do Brasil para passar
a e~te Reino. debaixo das penas. que ao diante se..
IãQ estabelecjdas. Porém ficará livre aos Lavradores e
compradores d0 Tabaco inferior J ou da terceira' 'qua..
lidade, poderem gastalo na terra, ou embarcalo
para a Costa de Africa • como bem lhes parecer. na
conformidade do que se acha ordenado pelo R~gi..
menta da Junta da Administração do Tabaco J e pelas
ordens do Conselho Ultramarino. .

4- . E para obviar ao prejudicial engano. com que
de certos annos' a esta parte se tem a,chado falsificados
os Tabacos, que vem a este ~eino. tenho resoluto que
no Rio de Janeiro J na Bahia. Pernambuco J e no Ma.
loanhão, se estabelcção logo quatro Mesas de Inspec_
ção (I), compostas de Ministros e Pessoas, pagas á
custa de minha Fazenda, para nelIas se examinarem e

. qualificarem os Tabacos J" que se dirigirem a esta
Côrte, antes de serem embarcados.

5 Todos os Tabacos. destinados a embarque para
este Reino, serão primeiro apprc:sentados nas referidas
Mesas. Os que nellas se acharem tae,s) quaes ~e hou..

N Y. RcgilU. de 49 sle ~b~il !!e J7.51~
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ver dito na manifestação, que d-elld se fizer; sem tra
zerem mistura, nem engano. ·serão approv.ados~ serão
}llarcados com o Sello da Inspecção., serão recolhidos
ao Armazem da mesma Inspecção, para delle se em::.
barcarem , e serão pela mesma Inspecção di6gidos
gratuitamente á Alfandega desta Cidade com a Guia
do' set! proprietario, peso e quaJidade. ·Porém os Ta
bacos.,. que se acharem .. ou de qualidade diversa da
.quel!.l, com que farão m"nifestados, ou misturados,.
011 de inferior qualidade, serão queimados irremissi-
velmente. .

6 E. sobte rudo o 'Provedor da A:lfandega .áe.e;ta
Cidade com os Officiaes ·deIla , .ao tempo, e,m que '·fi
zerem os exames, que pelas Paltes lhe ,forem reque
r.idgs., ~erão graAde c·uidado em averiguarem, se os
Tabacos, que trouxerem as marcas das respectivas
Inspecçõe.s , são conformes a9 que fica acima ordena
do. E nos casos, em que acharem o contrário, me dn.
l:ão conta da f.'\lta, que hou~êr, .para neIla prover) como
f"oe mais con~.eCliente ao bem do Commercio•

. C A. P f T U L O VIT. (I)

"J Por me ser presente, que os Fretes do' Brasil
para este Reino, por um anuso contrário á razão, e ao
interesse do Commercio, se encarecêrão em repetidas
f,lccasiões .com tal exorbitancia, que o valor dos gene..
ros não podia soffrer (') custo do transporte) or.deno .

_<'jlile daqui em diante nenhum Mestre de Nav,io ouse
pedir, ou receber por frete do Tabaco de qualquerl
dos' Par.tos do Brasil pa'ra e~te Réin@ ~ preço algum.
que exoeda a trezentos -reis por arroba, ou a dezaseis
mil ~ duzentos por tondada de ·cincoenta e quatro ar
l'obas. Este preço ficará porém livre e liquido a favQt
dó Nav,i5" a cujo. 'iam já fica transferido no genero o
Direito, que antes se paga va na Alfandéga -desta 'Ci~

•(.z1 Y. Alv..de :19 de N.ovelPbro de-J'733•• , .. .• c·".. l .
. LL. Ex/r. ~(;m. 1Il. - E
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dade a respeito- do casco : e os. que IctvalTtmil ITetes
maiores. dos aeÍ"!Da taxados,. perderáõ toda a imp(l)T.
tanci:~ do transporte, que. fturem, a. farv'Ol! dat Fessoa;,
~ .quem extorquirem,a. dita Ll1~iori<\., e ficanáõ suj.eiFos
ás mais penas., que merecerem. segundo a, gFav.idade
da maior culpa, em que ferem incursos.

2 o, mesmo ordemo I que se observ.e tambem invio.
lavelmente daqui em di-ante a respeito dos fretes da
Açucar.

3 .. E .para mais suave e facH observancia desta
clisposiça{},. éstabeleço que nenhum Navio, que passar
€m lastro de um Porto do Br.asil a qualquer outroc
d.o mesmo Estado, para procurar carga, a possa re...
ceb~r, senão subsidiariamente I ele.pois de haverem
sido carregadas os outros Navios, que houverem le
vado 'carga deste- Reir:Jú palIa o mesmo' POtto, onde
çoncorrer o Navi()", €Jue se achar que nene entrou de
va·sio" QU em lastro, sob pena de que toda·a impor
tatlcia .ritos fretes, que este ultimo Navi'O receber, ce
derá~ a fav,ol' d09 Mestres dos outros. Navios. a quem
direiramente pertencia a carga t ou daquelles. que o
denunciarem., e se habilitarem néil causa doesta pena...
(om o direiro de que os seus Navios levaráõ carga
pa.r~ o P@l'to , onde a canegação se acbl1'L" feita•

.4 Semdhantementc os Navios pertencentes á Pra...·
~ da Cidade dG). Porro, que na vegar:em para os Por.
tos. do Brasil, nâo tomará6 nelles carga, pertencente ,a
6S:t-a eidade de bSl1>Oéll, senão dep>o.is de' ha verem. sido
c;.a.rr€'gnGios os NaVIOS da. mesma Cíd'a.de dt! L.isboa:
nern pelo connár.io; os' Nayj(i)s, deJ Lisl;,ga poderáõ Ile~

ceb'er·, c:arga> para o-Portol, senã(i) dep<tis de se acha
rem ~ar.regados. os Na:vioS'. per<tencent~ á dita> Cidal
00 do Porto" nudo debaixo,da~' mesmas penas~.acima
or.dtmadas.

Pelo que, tDllll'<d(i) ao· Presidente da Junta' da Ad;,;
ministir.açãeY. do Tabaco,. e Dep.utadgs.della, que ora·
§ão't. e aos que ao diantc:.forCUI1't,.GUmpr~ c guar.d~@
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este Regimento J e o !a~ão i~~irarn~nte cumprir e
guardar, assi rn pelos MInIstros e .OffiClaes.da ~ua Re
partição J como por todos os maIS ?O Remo J CO~Q
neHe se contém. E mando que depoIs de ser por mim
assignado J se imprima J para que seja notorio a to
das as pessoas, a quem tocar a sua observancia. E O

mesmo Regimento hei por bem I que renha força e
vigor de Lei, sem embargo de quaesguer Leis, ou
Ordenações J que o encontrem I que por este derogo J

como se de cada uma deIlas fizera expressa menção j

e quero que valha J como se fosse Carta passada pela
ChanceHaria, posto que por ella não passe J sem em
bargo das' Ordenações do Livro 2. cri/u/os 39. 40. e 44,
que dispoem o contrário. Lisboa a 16 de Janeira
de 1751. REI.

--------.-.:-----
Regimento das Intendmcias,.1 Casas de FÚ11diçáo J qu~

novamente se malJdárão erigir no E.rt«do do Brasil.

DOM José, por graça de Deos Rei de Portugal
~ Elos Algarves, etc. Faço saber, que por quanto na
Lei I q~e mandei publicar em tres de Dezembro dó
anno proximo passado» fui servido resolver J que
se formasse Regimei1co para <> bom governo das In
tendenóas» e Casas de Fundição» que mandei esta..
&elecer no Estado do Brasil, e reservar para o mesmo
Regjrncnto algumas providencias e individuações,
itue' tendo nelle competente e amplo lugar) serião
menos proprias na referida Lei: e para que .0 'C611

reúdo nella se observe e cumpra inteiramente', sem
qúe a prática de um mtÍthodo tão solido, e tãó favo~

. ravd aos mel:ls Vassallos, possa ser interron'pidá com;
l1jualquer prerexto: Estabeleço a todos' os ditos re:'
S'peitos o seguinte.

1-75 1
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Jj)o modo·, MI que os ln.ttr.denl-u, FúrQ(! • e mah Míl1istrbs
se dev(m governar; na inlel/igel1ria da'5 disposições da
4ila Lei, que podiáo ser of,jec/os de interpretaçáo; e
dos utlarios, que bá,o d! v..encer; os' MitJisll'OS. e mais
()~jÍ(iaes. .

§. I. <4!ando venha- aI' sucfeder o-CílSO de se fa
zer derrama pelo ?uvo, na fórma estabelecida n()
.Cap. I. da r-eferida Lei', orden.o que a igualdade e
justiça , e~tabelecida pelo §. J do·dito Ca-p. ,seja em
t.udQ regulada pelo que, s(} acha disposto. no Regi..
mento dos encabeçamentos a favaL dos Povos deste
Reino, para o que haverá o dito Regimento çm ro.~

das as Intendencias e Camaras • comprehendidas na.~

proposça de '73'4-, que fez a-.base da referida Lei.
§. 2. Por. oqviar a. toda. a COJltrarJa intellige.nci~

do Cap. 4t §., r. d.a dita. Lei. ordeno que a prohibi';'
ção neJ1e conteú'da seja geral' e absoluta. comprehen_
dendo todas as especies de-moédas de ouro" ainda de:
oitocentos 'reris pa-ra.baiKo'o .

§. J., Achando-se .depois.· de haver sido imRressa.,
e publicada a referida Lei. que no m..esmo Cap. 4•.
§. 3. se não escrevêrâo as palavras. que fazião o seu.
verdadeiro sentido, t~ocando.se a.palavra Comarca pela.-.
palavra.. MÍ11as.: e sendo qU€ o uso do e~ro·em pó só-o
mente- foi.por: m.im pe:rmitrido dentro do:r-eHitorio.·
das M~nas. e aos Viandantes. que denuo nelle pas~

sassem de umas para outras Comarcas.: Hei por bern
ordenar, que assim !e observe inviola velmente., e ql:lc·
por nenhum..pr.et.exto, nem. ainda.em pequenas q~an

ti.déJde~ • por modicas que sejão , se p,ossa extrahir .our~'.
em...p,ó dos. respectivos Registos. para fóra., d.~baixo

das pen{l!\ e~t.abelecidéJs . na· refçrida Lei:. E mando '
que nos ditQS Registos haja as moédas. de ouro. n~
~essarias.para;osVialJdat:ues) .q~e sahi[en~JóraAell~s



pod'erem troear o que lhes for~ MCfssafio para o seu
caminho. - _

§~. 4. Porque não succ~da ent-ender-. se ~ que as se';
gundas Guias, ord<madas no Cap. 3~ §-•.5, qa dita 1;;.ei,
.se" hao de Íl'lulti [31i-ear·, fa2't'ndo-se novas ~ias'j!arde..
no que' as.. dtt-as seg-undas Guias sejão sempre' f<:itas
no Verso das.primeiras, sem mais do que a gratuita
intervenção-do.., Of-ficiaes dos respectivos R(lgisros~

§. 5. Não he da minha Real" intenção innovar
Gousa a~gurna.sobl'e os.salari.os, qut! se adião estaoe..
lecidos pot: resol'u~ões' minHas· para' os respêctivos
Intendentes." ntm tã·o poúco os' qU,e peJa referida Lei
novissima se achão estabelecidos a fa vor dos Fiscaes.
Semelhantemente os Thesoureiros, Escrivães, En
saiadores., Fundidores, e-os·S(!US respectivos A,ittdan;.
tes, se regú1ern·:pela Previsão, expedida pelo Conse
lho Ultramarino em 2 de Fevereiro de ]/726, em
virtude da Resolução. que EIRei 'meu genhor é Pai
tiJi servido [omar em 3.I delal'leiro dó dito anno.

',.

Hei por· bem·,. que em cada I uma' das' Cas~s" da
Fundição', álem .do-Intenden'te, Fisc.a.l, Meirinho, e
!eu Escr.-iváÜ', nomeados na Lei, que para'arrecacração
dos ~inros do.oum. mandei publicar· em 3 de De
zembro do anno proximo passado de 1750, hajá
de mais um hesoureir:o ~ um Escrivão da sua· recei
ta, um-Escrivão da Intenotmcia, outro das· Fundições;
dous.Eundidores ,QU um com.setl Aiudante-, um En-'
suiador c'om seu Ajudame ,.para que assim se faca com
mais. segurança a arre'cadação da minha Real .Fazen-.
da..". e.se. ex.p'eç~o as Partes com maior b.revidáde... .



L t: I S

é A P I T U L O III.

. ,
§. I·., As Pesso.as ~ que I;la fórma das minhas lteaes

Resolu~ões se m'e devem propôr para :Intendentes •
. çrã9 sempre as de cujo zelo J probidade e desinte.
ressç heuver melhor noricia , e de quem se possa con
fiar, qlle igual mente cuide fia ex,ac-ca arrecadação da
minha Red Fazenda, em fazer Justiça aos Povos, e
em procurar que se tr:atem sem vexação,' ou ·extor.
§jo alg.uI)J~, quç: penurbe ,o socego e quietação pii.
Mica.
. §.~. Os ditos Intendentes ir~o todos os dias I que
n.~6 f01'~m SCJflfos, com os s~us Officiaes ás Casas da
FUlldi~ãQ re~ctivas J apnde ~s$istiráõ tres horas de
manhã. I e tres de tarde, e todo o mais tempo que
for. precis(}, 'para qúe sem vex'ação, nem demora algu
ma e nceba. fYRda e entregue Q ouro I que enrrar
nas mesmas Casas J sem que haja difficuldade, d·ila
ção I ou emba-ra.ço; de que resulte ás Partes a menor
incommodidade.
, . §. 3.' A primeira djligeodil, qwt os ditás fnten
dentes devem fa~er todos os dias J .quando, entrarem
nas Casas da Fundição I he visitarem as Officinas ..
para v~r, s~ nel1as egtão o~ Officiaes promptos, e tudo
t!1'pedito, par.a se fundir o ouro, e marcarem as bar
J'aS: e no primeiro, dia de cada ~emana s mesmos ln.
~eBâentes com o FisCill e Thesoureiro examinaráõ as
balanças, e conferiráõ os pesos com O.S Padrões-J que
se· lhes remettem desta Corte. . ,

.§. 4. Aos mesmos Jntendentes encarrego o espe..
cial cuiC!lado , ..com que.deverwvigiar, se os 0fficiaes
subalternolil fazem a sua obrigação) examinando o seu
procedimento, o modo I com que tratão as Partes, e
procurando que ·todos cumprão J pela parte que lhes
toca. o que está determinado na referida-Lei de tre~



,

E x T R Ã Y Â G A N T E s. 3'

tfl:' Dnelll1bro, e o que mái:s se lhég elTCarregar ftest!~

Regüm~nw~ .. .
§. 5. Emn obscrnmncla do Capl'lluI0 2. da s0br~d'l~

LeÍl, farmlos ditos !IDtendenteSl vedos os anl'los ai coo
ferenem, que neIle se detellminão, e duãõ conta no
Conselho, Ultramarino com o t«or tleIJ,as, e jUJAtfa'''
mem.te cam uma- distincta i-nfotma;çã<!> n:i.@ só' So ~lIl1e

J:esultar m.esta conferencia, mas cne todas aS' mlaig di.J
ligencias, que- tiverem f€ito, -f}ara a exacta ar.Jl<:crad....
ção dos Direi~os·dos ~intoS', e par.a se evitarem to
eas as falsidad-es; e quando palla isto seja necessadél
alguma nOlJa providenci3J, nes~a mesma conta :iJ ~""
~em. pedir, para se I'hes conceder, se for justa. -',

§. 6. ~ando por rorça. das. a\lel'ÍgiJalfões se' veWÀa
RO conhecimento de que ha banas, OUI bilhetes fulsos,
as mesmos. InteRdentes' ti rará@ h~go- l!l ma e:xacta· ck;,j
vassa J pro.curanL1u, por meio della averiguar- a ver.da_
de, e-desc:obriros Reos, sem culpa'p, nem in~maE os
que o nio forem; para cwjllll (!fféioo, stm escus~ a'I-'
guma ,. inqull'iráõ pessoalmeFIté as Testemunhas. (mm_
o cuidado e circumspecção, que pede materia. tão
grave.
-. §. 7" Da mesma fórma1 , ten€Jb noticiar; ou por de.
nuncia· (a qua" sentpre se oové romar em- liViJl • para
esse effeiro1destinado} , ou pgr-olllfro' qll~lque maQo,
Ele que na, extlYclViQ', Otl': descami 1hoil <te ou to: ,. sem LI
á"S ea~s du 'FllJnd~çã(i)J' p,roceéJeráõ logo. a -dtfVassa"elDm
as caut'«!aSl referidas; e' pO«l<ljue 'esta davem r ser lillaio
fés ~m:. retr.eber as d~lim'r;rciáS . l't0- easo " el pehpfÓ'rma;
em qu sólneme as' pnniJ!n - a !Leil :sobráttitEt de tll«S

fie E>ell'ém-bro" '(1Uid-aot:âõ~o~ (j-it0s lilt€'nd mrasr mwoo'SC
J:ialmeA~e na~q.ualiclacl'd d@s· clém.l!fCliá'mesl, te" m, 'q1Jê
Ilãó sej'1f<!> pes~bas inim1igàsl" JilemJ .q-U;é·' tcnhã<!> o~rõ
i'tift~'ress~'<liUl rtfotiv~, que os de: evitarem;o, prejl'lh-Q
pablicà', e'coJ'lseguirem aI j.usta c..-onV'enien -ia", que s'Q
lhas I cOl1of?de.. ~ J ' , :. ':> .-

§. 8! As. ditas devassa~ st':.hm de.-.t.iJal5',~~ntrQ,~~
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tempo, determ,lnad,o na. Lei do Reino (T): mas qu3ttldo
haja alguma razão justa .. para se não fecharem 'nG
termo: de trinta' di'as; os' lntcl'ldell:tes poderáõ dila
tar .a sua cooclus'ão por mais 'OllUOS trinta, deda:'
rando no encerramento o m0ti vo e .causa, que ti'verão
para a dita ,éxtensãe J para que assim nas Lnstancias
~uperi(j)res sê passa conhecer da' lega.Iidade ddJa»
devel)d0.- se éntender,. 'causa j l!Ista pa ra este fim a
ausencia' de alguma Testemunha, 'refer'ida em ponto
essencial, .ou que provavelmente <tenha plena noticia
do facto, ou, imped'imenro do IntendeAte, por 'Causa
d9 serviço' pl1blic@l, por estar em tempo de maior
occúrrencia' de auro, ou -em q-l!Ie por )/'i~inhança de
·fróta seja precisa mai@1' expediçã-o. ,

§..' 9. 'Se em consequeRcia das ,solireditas 'devassas
llouver alguns cU~r>ados, os Int-enderites os prC'JL'll:ln-,
.ciaráõ, e lhes darão Iiv1"àmento com appeHação e
aggravo .para il Relaçã9 competente;- o'que porem
se. deve entender maqueUes casos ,; em .que P~14 Leil
Ilovissima não tem -lugar a pena de ni<il'te '; l?0.rqu~

nestes segtmdQs. de.p.ois de pronl:lIlciados e presos
os Reos) se devem remetter com as suas cul.pas ~á

Rélação ) para' serem sentenciados nas. Quvjporías
geraes dofCr.ime ,-$egundo o s.eu me,recimenlo.;,
( §. LO. ·Todas aSJditas eal1sascrim'tnaes contra os
falsifi'laq.tes ...das, Barras ;,e' Bilhetes, .e desencaminha:'
dores. do oúr'.o, $erãe sestellciadas no ·tempo precisa
e impr0rogavel de ·d0US mezes, depoi~ de fechada
:li. devassa: e nas resieeQeias: dos Intendentes se p>r~

:cur.ará espeGialment€ 1'p.ela.obs€rv,,\ncia dcste"Capitulo,
por ~uja transgres$~~~sBrªo -cast'lgaâos {1 conforme a
qualidade -della, -Stlm se lhes admitúr escusa alguma;

§. I I. A respeito dos Réos ,. que forem remet-tidos
ás Rela!j6es ) ,.se praçicar.á o mes~e, senteJ1ciandQ.~

dentro ~kdous.meze,s •. d.e~f)is de ~~ r~colherem nas
cadêas das mesmas Re1açoes; e os Governadore.l
(IiI) "~, Q,ril:. L.if._~. 'l1R.i65; S...3'i••.•J (; ..,.~.. .\J.
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(Jellas terão cuidado' de me darem parte. de quarquer
omissão t que ho'uver nesta materia j e se deve enten
der ql1e as pessoas, que pela sua qualidade podem
ser condemnadas na pena d~ morte nas mesmas
Comarcas, conforme o Regirri€nto das Ouvidorias •
serão nestas sentenciados, sem se' remetterem i
Relação.
( §. 12. Para se acautelar mais o extravio do. ouro,
mdenaráõ' os Intendentes aos Provedores dos Registos
das suas respectivas Comarcas, que todos os meies
lhes remettão listas dos Comboi'eiros e Commerciantes,
que por ellas entrão, com os set)s nomes, e declaração
oas terras t donde vem, e do numero dos Negros,
cavalias t gados e cargas, que trazem, para se valerem
desta noticia para as diligencias, que ho'uverem de
fazer', e'as mesmas listas se fârão dos que sahirem,

ar modó 'respectivo..
§. J 3. Em tudo o mais, que respeitar á arrecadaç~o

do Quinto' do ouro, e ao cumprimento do disposto
na Lei novissima sobre esta materia, terão os ditos
Intendentes a jurisdicção. que neUa se lhes concede,
é a' de fazerem as mais. averiguações e diligencias.
que julgarem precisas t com tanto que nem directa,
nem inâirectamente causem alguma vexação ao Povo
e embaraço ao Comm~rcio; e os Governadores e
Ministros dnrão aos Intendentes toda a ajuda e favor ..
que lhes pedirem, ordenan,do que os Soldados. Officiaes
Militares. e os das Justiças ordinarias lhes obedeção
e cumprão seus Mandados. em quanto se dirigirem
ao referido fim de evitar os descamjnhos do ouro. e
arrecadar o Direito dos ~intos. N'

§. 14. No fim de cada um anno os Intendentes,'
cada um nas Intendencias. que lhes tacão. com o~

seus Fiscaes, Thes,oureiros e Escrivães, exarninaráõ
6 Cofre. em que na" [órma , abaixo declarada. ha de
~star o producro dos ~intos; e oe tudo o que se
achar. se far~ uma sornma, e della se-[ornará um

LL. Ex/r. 'IfJtl1. lIl. F. .
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;Jssento ~ ,ou termo no Livro ,da _Re:eeita. ~m qQt;

cpm tOda'a distinéção sç de~lar,e o numero das Oitava~

(: valor delIas) o qual termo será, assig.nado por toda~

as pessoas sobreditas ) e se passará UfUa certidão com
° I>~U te~o t assigflllda pelo Intepd~nte) e acompanhar'

,<\it? p~r;o!-. até.. ser ~nt!egue, nesta Côrte.
§. IS, O ouro, que na forma dita se achar do

~into -em cada -uma das Imendencias do Governo
gas' Min~s,Ger'aes se remetterá em Borrachas, e ~om
a mar:ca: d' I>úa respectiva lntendeneia J ,e com a dita
é~iiid.ãg" I! ~m 1}U1ppa eXf~~9 çlo numero total dai
(>u.lPlaa ), e. das .q ue repartJd~u:pente vem em cad~
Borracha', .~etá re'rnettiqo á C'lsa Real da Fundição de
flUa 'Rica 'com toda a arreéadação, e conduzido pel'J
pe~s9a . e com íl escolta, que lhe dér ° Governador.
~ §: 16.~ Nestã Ça~a de VilIa Rica se qeye lazer ()
cunúilo " deter'rlllnado nó- Cap. 1. §. J. da meneio.:.
1,~a·I,.ei .. de. tres: de. Dezembro; e tornando.se aUi
; p~ ár" O 'ouro· aas outras lntendencias sobreditas ~
se f~á ~ma so~ma total de ~odo. o ouro das Minas
ç;.erae~, para ~e saber) se chega, ou excede ás cem
arrobas do} e cabeçament.o; e quando exceda. s~

J;a~a n~ me~rna_.o depósF'o..do sob~j9. e excesso., car..
galldo...s~ em lecena ,separada ,ao '1hesourelro; C;

quanoo 'não 'chêgue) dará o lmendent,€ parte ao
General) para se proceder á derramíl na fórma da
LeÍJ ., '. J.

. §.'- 17" t Dest'l C~sa ~~aI da Fundição de VIlIa
~ica sahlrá todq. a importancia d(} encabeç-amento.
que nélla $e. ç\e.ve I~er junto) na_ fÔI á· r~rida, li;
ordem do General r com a escolta, que elle lh~_ a8~
signar, e CQm um distincto mappa das Borracbas
do ouro) do numero das oitavas) que vem em cada,
uma) e d s que- pc:rtencel:ll,a cada lnyendencia.; o
qual mappa se remetterá ,ao Governador. çom. o
dito ouro) que se ha de 'entregar no Rio de Janeiro
na Casa dos ~ontos. e nelIa aos Capitães de Mar ~
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Guena, rúdo 'n'ã fó'rtfta , ~'ê6th as; s-mis-cTa e'la's •
qae atéquf, ~é praticav.1 com' a feme9sa' db: ouro- i e
outro mappa semelI: âA{~TftHri'etterttã os Ibt6ooémei,
de Vi-lla "Ric{\' cado! 0& Ir~niios <tá Cón'S'elqo, tJlu'.a.. ~

álanno.~ , ,
§. 1 g; - Nas., Mir1a:S' des, óutr<ils< Goverh'ôs " qUe' s

não comprelief1<iem no' ~fka-l.5'eçamel'l~(), feifa a ~6ntá

á: imporcan'da do' ~j;fl-téJ ,. que se tiver sctfisfeird (m
ca-da uma das Ca~g. d~ Fuadiçãd J He nY.tndará a s~u

preduéto com as: me'sRia declarâç'Ô'és, e ordem aCima
d,aJlja, :w Rio. de ]ànéi·f'a, pr ti-eaFHia..sé em tudo peros
GovernadoreS' r-c:spe'ct-ivoS' a f-omiaFldade' e cau'tdãs
acima di~a:s, e aré'qui ob&e1'vádas na' remêS5'a do' ooro'
da Capit:açâe; e fiO RTo de Jalleiro se fari o me'smo.
que fica clisl3ósid no §. antecedente: e pdd qité r'd.
~ita< ás, Minás ~ que ik5a no C;ovép1&I-da~ a:a-~rét •
í'Yá dà nkgmã fôrm~ (j set ou'ro. pá! a- ~ la 'C1a~dé;
para d,erla SI" remétÜdb com li rtléstíià à t taêi-açi&/
àté o 'pteSerite pràticadà. . ' '

§.:' 19.- Q!!ando aos Intendentes ~par'e~:t necesSarià
alguma, interír1~ Pf<Wiàendà, a pedirá'õ aos Governa
'd't:lrês de Des~ri~td; que llie's coticecfel'á'o cts que cou.
ber<::m nas suas fatuFdades, dando-me fogó éorlt'a
de tudó o que d'eterilifna'fem: é à"os mesÍ'lHJS OCJVét..
mclores en'êanego o eS'peGiacl cuidad<t ,! que' devem
ter nos mesmos Intendentes, para. Os ~dvertírerh de
rodO' ô ql:l~ cohvi'er' àô meu ,ser\7fço, e rnt parritieà
re'f'g a falI, as, orhiS'sõe~,'"bU descuitld~. qtre nelles
Hoov'e{, t'er:tdd f)!f mes' eis doverriado'res' etl'rmeicfÓ'
que por f-orçcl desta recdmmettdaç'aCY fÍdió res~an5:àvef"
das desordens', que houver nas lmencfé'tJti:rs, e' na
arrecad-ação dos' Q"Qinto ~ . . .
. §. 20. Os dou'S 'lt1tende1ftes' Gera-e's dá 'Bahia e

:R'iQ de ja~tro ôbS'er'val'áã ~e'~fgÍ1tt~nrd ria p'a:tte t I

que lhes .po?~ ~~car ~ e com~Q ~ ~ f1t'ürcipat ObYf~:içta
Jté. exam111àrern' os de'scam'1 hIós, quer se -'eff.e1'ruã'cj
eord'iria'riámeIf~é sei di:rigem aó Panos de rttatt' 't-ér~;

F 2 .•
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nesta materia um grande cuidado e vigilancia) de qtfét
se'necessita i e a este fim farão a,s averiguações e dili.)
geneias) que julga.rem convenientes•

.§~ ~I.· OS mesl,Ilos Intendentes Geraes usaráó de
toda a jurisdicção, que aos outros he concedida, para
tirarem as devassas, pronunciarem e sentenciarem os
Reosi ê farão todos os annos as conferencias com os li.
vros das Casas da Moeda dàs ditas Cidades da Bahia e
Rio de Janeiro"e qa m~sma fórma que os outTOs,.pode.
ráó receber as denuncias , gue se dert~m perante dles.

§. 2~. Estes Intendentes .Geraes communicaráõ ~0S

das su~s Coma.rcas respectivas todas as notiGias, que ti.
v.erem. e considerarem precisas) ou para se acaute.
lar. ou para se proseguir algum descaminho e quaes.)
quer outras noticias, que convenhão ao bem de meu
serviço. e. interesse público i da mesma fórrna os ln
tbf!penies' da~ Cormu;cas ter~o sempre ,uma correspon_
de.ncifl CO~i o Intendente Geral do seu Destricto, para
q'ue tenhão individual noticia do qlJe se passa nas,
lntendencias, e de tudo' o que possa conduzir pa(a o
mesmo intento de evitar os descaminhos.
~ ,§. 23. A estes dous Intendençes.iráõ l'emettidos os

livros; caixões de Bilhetes) materiaes, cunhos e tu_!
• .. • A

d·o. o mais, que ,desta ço.rtc;.se maf!c;ia.~ p~ra 9 serv~ço

da~ Casas .da Fundição. -para os fazerem çonduzir
p.ara eUas com a brevi9~de' e cOf!lmodidade p0ssi.
vc1 : e todas .as frotas darão conta no Conselho Ultra_
llJarino do ql:le 'tiverem feito,,- e da-s noticias), que;
afc<J.pçareín das outras Ir,te

t
~<;nci~~. ~ do· btem ou,mar: que ne1Jas se serve, rtrI1ettendo ao mesmo Cçmse-,

llin as Relações de tudo Q que enviárâo ás d'Ítas Casas.
de Fundição,~ como também as copiás das cartas,
que hou\jerem e~cri-pto ás Inte~dencias, e,que_ ~el!as

houverem recebIdo, .com UI'Q- catalogo. chronologic0
das referidas cartas. ~ •

§. 24. Se alguns Officiaes das Intendencias tive.. '
rem qualqlller omissao. ou des(;uiQo J es li1tendente~)
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com o parecer dos Fiscaes t os advl:rtirá6; e se não se
emendarem t ou commetterem alguns erros J ou cul
pas 110$ seus Offieios t os mel>mos Intendentes os
actuaráõ e procederáõ contra elles t como for justiça,
dando appellação e aggravo das suas sentenças J exce..
detldo a pena de um mez de suspensão t que he a que
declaro cabe na alçada dos' ditos Intendentes.

§. 25. Sendo porem commettído algum crime ou
desordem pelos Fiscaes. os Intendentes os adverti.
ráõ t e não se emendando t darão conta aos· Governa
dores respectivos. para que achando-os em culpa. os
suspendão) e pelo Conselho Ultramarino me dêm
conta. para mandar proceder contra elIes. conforme
a sua gravidade. não sendo esta de qualidade) que'
tenha pena estabel~cida na Lei; porque nestas se lhe·
poderá impor. sem se me dar parte. _

.&;1 26. Para o caso) em qÚ,e;venba a succeder • que
algum Fiscal seja suspenso na sobfedita fórma. as res
pectivas Cameras farão sempre eleição dos dous) que
hão de servir nos seis me2es successivos a elJa t para
que o q~e estiver immediato a entra~ t 'possa spbsti.
tuir o que for suspenso), ou impedido por qualquer
incidente. E no easo de suspensão. procederáõ ílS

mesmas Cameras a nova eleição dos OUtroS dous Fis-.
caes J que se hão de seguir) para que os que exercita.
r.em J tenhão sempre substitutos em todos os casos ,
que oecorrerem.

, ·"~"T

·CAPfT·ULO·IV.

Dos Fis.caes.

• §. I. Os- Fiscaes. são as Pessoas J a quem abaixo
dos lntende:ntes ,encommendo com mais especialidade!
o' cuidado na_ arreQad}lçao do Direiw Senhoreal do~
~into; e COO1o a elles principal-mente pt:rtence o
evitarem o preju~zo publico, e o que Fod~ receber O,
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c:ommu.m na fUlr.tiilV~ ex.trracçio· do OUrllOí, pmcm-ani"
eom li! llnús effii~a~. acti vidatde: to-d'oS' QS, meiaS' de a<r'au
telar este'"damno to promov.endo- a cau.sa ptablica e r:e
qllTerendo a b~nefici0 &sua tlíIdO' o' ql!1e ju'lga1rem ttoa.'
venieIí1te..· -.)
~ §. 2,.; Os dÜ(i)S Fiscaes. s~rão nome'ados- pelas Ca
maras respeeüv:as ,. pata; serm.t~m por tempo de' treSl
mezesl, fia fórma- qu~ dispoetlilL (!J) Cap. 3. §. 2. da Lei
oovissim ; e como"este 05ficil.1l he de t<l'liltà confial'lça,J
c:al:1cton-ida:de;,. as' meSflléllS Camar.as. elegerá®' J:\>;\,ra .e\.[~1

as:.-PessdaS' mais d.igna's.,e .mús chst;in~1!asem' qU'alidade>
<r procedi:melillta, 'as quaes se~ poCkráõl es-Gli1salr em:!
razão llk idade1, de:Offi'cio, cm de l?Fivilegiõ aJgá1till
. §. 3w Ao'OL'fiCÍ'm 00 F.isGalbtloca, Q assrsür jU'l1la~elil'te: .
com e lnterrdente. nodoS! Cl>& d'ias nas Casas da' Fumdiçã01
pelas mesmas horas;. aa:jma ded<f.rr~<das no Cap..3" par.3!
jwrnamente com .eHe visitall as Offfi:cillmSi ,. e cw'ktacl.nQ
pr.ocedimento dosl 6lffit.iaes cl~ dit'<l-' Cirsa, e. requerér.
as pro'lidenóas t· que' j ulga'1f R'eo€:Ssarias a bem da Fet
7lend'a Re:all r dos PÓ'l()S', e da e~pe:di~o das ParlíeS>.

§. 4. li quandu OSI m€S!rt\os.. I.ntel1l'clen(~s lh-es' nãol
defeFi&el]) j .}~~i repres-entiattráG> equartto corivem. aCill pu.:.!
Illlico, e ao meu Rea-l ser-v.iço, c:i~ cumprijem.J.()om. as!'
sua&. oblrigaçães; e qualloo: seml c:nntfa1rgõ dmo (wn~

tinuern ellll Cl>S: !'Ião! attenper, d~rr.ã(;) log-a Cot.lra. aos Go...•
~c:n:nadon:s~do Destric;;tó J palJlãl eSt'~.cM a:ppi1i.lcarem1 a
providencia, que couber na sua jurisdi'(tçâtJ J ol.l m~
fazerem presen~e o d;scl!idC?) 0!Diss~o, ou culpa
dos Intendentes) pãia....:determlltar .que for conve
niente ao meu Real serviso; -e da mesma fórma,
quando algum dos dit0Si i'Í8cae-s. achar. que seus im.
mediatos Antecessores não cumprírão com. o que de...
vião' '0'0 fatf.ID -ptC"s-eme 'aog m~sllf1ó'S Govtirnador:~s»

para. <que- deVn:Jel.me (onta dissbl, nCllj'a sQbfoe esta· ntate.:.
ria:. db tomar. a llesG1ü~ão ; que mlt. pwl!ec~)1 ma·'s·justa••

§-. 5" Os m:esmosl Pis't:aelr se.rã~ ollirlgltdo's a· ir-, O'

tempo~que pudereliW, assistÍ"-r ás. FQnd~~Qé-s;, ...prot:lIIfll-n<iiol
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UJm rodo o ccidado e vigiiaaóa J que os Officiaes e
Trabalhadores J que ~ssistirem nas Casas J 'Ç0l que se
devem ,fazer, não commettãq algum -descaminho J e
J,.erão outrosi cuidado na arreca.GJa..çâo dos ffia·teriaes, ne.
essarias'para a Funaiçã~ ') ,e insúwnentos pertencen-

lell á mesma Casa.. .
§. 6. Na falta IJ" 0l.! imped·imento dos Intend~ntes

suppriráõ as suas vezes os Fiscaes dentro das -Casas dí\
F'ondi.çáo. assim para ter.enl as -chave.i OOS Çofr-es.
corno para go emarem a economia das m~ll1as Ca
sas ; pÓJem no ~ue respdta-a tirar deva<ss-as. oe aa ma,is
procedimento judici!lI. serviráõ pelos ~nt..endentes ~

Ouvidores das ~espectiv.as Comarcas) e só os "ditos Fis.
caes poderáõ neste tempo receber as denuncias) re.
mettendo.as, àepois de tomadas) aos Ouvidores para
aS pronunciarem e julgarem. I

C APl T U L O V.

Dos CJhesoureiros.

§. r. Os. Thesoureir-Qs serão nomeados pelas Ca.
maras, e serviráõ por tem?O de tres annos • dando pri..
meiro' as fianças determinadas pelo Regimento da Fa.
zenda, e em cada um dos -ditos annos se fará o recen..
seamento da sua conta.
, §..2. A estes Thesoureiros pertence receb€1r o ourõ
dos ~intos • coma tambem fazer as despesas ardina.
rias <;las Çasas da Fundição-no pagamento dos jornaes»
C0ncer.tos de Instri.lment<ls e alguns rnateriaes , como
carvão. aze~[e e outros de -semelh~nte qualidade, que
se devem comprar na mesma terra..

§. 3. Esta-s desptsas "se devem fazer p1i>t despachQ
~os InrenqeÇltes ~ Quvides os Fi·scaes j e os mesmos
{llandados dos Intendc;ntes com recibo. das Partes, a
~uem se fizerem os pagamentos. servir4õ de descarg~
pa r;l a despesa dos Th~soijreiroii.
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§. 4, Em cadã uma das Casas da Fundição haverá
'um livro oe entr~da. em que se carregLJe todo o ouro t

que en'trar na me'sma Casa J declarando.se nelle a ho
ra, em que entrou i.outro, em que se faça lembrança
separada do ouro depois ..'de qúiritado, perténcente ás
Partes, que entrar para a Gasa das Forjas; e outr~

para se fazer nellé a receita de todo o ouro J pertencente
'aos ~intos. ' ,

§.. 5, HC;lverá mais outro Livro de Registá das
Guias na fórma J que se determina no Cap. 2. §. 3.
da mencionada Lei i e todos os ditos Livros " ou
quaesquer, outros, que sejão precisos para o serviço
destas Casas. serão rubricados pelos Ministrai do
Conselho Ultramarino.

§. 6. Aos' mesmos Thesoureiros se entregaráõ os
caixões de Bilhetes. que por ordem do Conselho UI..
tramarino se devem remetter rodos os annos i e no fim
de cada um delles', féira a conferenciá com o Livro
do Registo na fórma, pela Lei novissima orde
nada', remetteráô os ditos Thesoureiros os Bilhetes,
que restarem, ao mesmo Conselho. e ~obraráõ recibo
do Secretario delle, que juntaráõ' ás suas contas ~ sem
o que ~e lhes não darão por correntes.

§. 7, Da mesma fórma se carregaráõ em receita aos
mesmos Thesoureiros ,os Cunhas, que desta Corte se
hão de remetter para cada uma das Casas 'da Fundição t

os quaes estarão em casa fechada, e em Cofre de tres
,chaves differentes J das quaes terão uma os ditos The
soureiros, e as outras as pessoas, que devem ter as
do Cofre do ouro i as qunes todas juntas devem con
correr para s~ tirar J ou guardar o Cunho, havend.o-se
nesta materia com grande cuidado, para se acaute
larem as desordens, que da falta delIe podem resultar.
l.Jltimaménte se devem lançar em receita aos ditos
Thesoureiros os mareriaes e instrumentos, necessarios
p,\ra a Fabrica das Fundições, e tudo o mais J que
por qualquer mo.do vá á dita Casa J pertencente á mi~
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l'lba 'Real Fazenda. pan d~ tudo darem conta. quan.
do' se lhes pedir- , . '

C A P I T U L O VI.

Dos Escrivacs da recti/~ t despesa.

§. r. Os Escrivães da receita e despesa devem
ger escolhidos das pes'soas mais abonadas das terras
respectivas " e destas se hâo de propôr p'ela Camera
tiTes ao Governador respectivo, ~ara escolher um, de
quem tiver meihor informação e noticia, a quem pas
sará provimento por tempo de um anno j e fil'ldo este.
farão as Cameras novas propostas com faculdade de
incluir ncllas os mesmos Escrivães, que acabão, os
qllae,~, no caso de vi:rem propostos, serão preferidos pe
los Go~ernadores a toGios os 0UtfOS • ql:le não tive-rem
servi<io.

§. 2-. Estes Est:riv:ies devem escrever nos Livros
da receita e despesa, no da entrada do OlHO, da carga.
que se faz ao Thesol:lreiro do ~into; e no Livro, em
que se poem por lembTaRça GalHO, que- elHra pa-ra a
Casa da Fundição, pertencente ás partes, e em todos di

,papeis, que possão respeitar 1 dlta receita e, despesa.

'e A P I T U L o VU.

Do EsátÍ&á,. dll IIttendeHcia.
) ,

. §~ T. 9s Escrivães das Irm:ndencias, que o sérã()
tl1mbem da conferencia, - serão nomeados do 'mesmo
modo, q'Ue acima fica determinado a respeito dos Es
cri'vaes da receita, e 'Servirátí de escrever no Livro
impr~sso para 0 registo das barras; de assistir a to.
das as Confe-rencias J que hão de fazer'os intendentes,
assim em os Li vros do Registo J como nas que todos
as dias se devem fazer 'com a receita dOi 'tlleiQurei.

LL. Ex/r. '1oni. li/. G



ros. t. t as mais J det.eJo1i'nad:as na dita Lei ~ e neste Re.,
gimento i e serviráõ tambem de encher os BilhetcS\
impressos, que hão de. servir de Certidão. par:a cor.r~

rem com as ba·rras.
§. 2. Ale~ destas Conferenci,as fatão os ditos Es.

nivães urn,a cada mez. dos. Livros do Registo, COlfl os.
da receita., despesa e fundição, para vêr: se €núre si
estão concordes ,. e no caso de a.charerp alguma diffe.

-r.cnça, a farw presente aos Intendent~.s e Fiscaes , para.
fazerem as diligencias, que lhes parecere,m convcni:
t'n·t:es á a.rrecadação da Fa.zenda.; ~ a este mesmo fim
se furá cada anno uma Conferencia geral em presença.
cios Intendentes e Fiscaes • de que se: mand.ará Cópia
àP Conselho. .

§, 3'-' Aos mesmos Escrivães pert-encerá. o escreve
Jem nas diligencias e devassas, que t·irarem os Inten
ilenres, e nos autos ~ que perante elles, ou os Fiscaes
c Ouvidores, nos casos, prevenidos no Cap'. 3. §. 6.
geste Regimento, se proGessarem; e nestes Icvaráõ os
mesmos emolumentos, que por Lei·e Regimel)to, ou.
Or.dens minhas l.evaf.em os E~crivães das Duvidarias •.
eJn, c,ujo d~stricto t;s~iverem as lntendençias..

€ A P. I T U L Q VIU.

JJ.~ Esc'fivio· das.. FundiW(s....

~. J,. Ao Es~rivãn da.s Funtliçiks., ql:le será no
meado da. mesma· fórma , que os. outros ,'toca o escre_
ver em seu- Li vro s~par-ad todo 9 ouro, ~ue en~'far.

"as Casas da- Fundiçã-o, ·fd7.endo de cada, RarGel~ sell
asseó~o Com a declar.ação da hora·, em que entra, dei~'

~ando iogo ao pé do-dito ass,ento qm claro, pafa de~.

p<:>i'ti de fllnd-idD o ouro,' se p6r . º. pes.g dai garra, .que
dle produzio "te os.q~ilat~8-t qu.e ÚY~1l pelo seu toque._
QU ensaio, .'

§'. 1, Es~ tr~ i§cúvi~ enir~õ un& pejos .outcOl
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no caso da falta ou im.pedimento: e de todas as dili.
gencias t pertencentes ·ás Casas ~e Fu.ndição, .ou respei.
tem ao me,Q serviço t ou ao expedIente das Panes,
não levará6 cousa alguma.,- d~bai~o d.aa penas comJni.
nadas na dita Lei.

C A P I T U L O IX.

Dos Fundidores.

§. J. OS Fundidores estarão sempre prompto! na
Casa da Fundição ae t~mpo, que nella houver de en
trar o Intendente, oe com o maior c\!lidado l prompti
dão e desvelo darão aviamento ás Partes, pela ordem
e formalidade., .regulada na me.ncionada Lei de Hes de
Dezembre.

§. 2~ Todas as despesas da Fundição se farão por
(:onta da minha Rc:!a,l Fazenda t sem que em ra.zão
dellâs, e do trabalho <4e fundir se leve cousa alguma
-ás Pa;rtes t nem com '0 pretexto de gratificação, ou por
'Outro .algum, de qualgi.,er qualidade que seja, debaixo
das penas, declaradas no Cap. 2. §. 5, da dita. Lei.

C A P I TU' L O X.

Dos E11Saiadores~

§. r. Os JEnsai'adores serviráõ pata ensaiarem) ou
·tocarem o ouro ~ confórme as Partes quizerem , fican
dd·ao aTbi~rio deHas escolh'erem q'ual dós âous exames
lhes parecer melhor; 6 nas banas e Guias t que dellas
se passarem., se fará a decl~ração do OlHO por tóque J

ou ensn'io, eonfórme for fei to.
§'. 2. Êstés ertsaios se farãb gratuiumente) sem se

evar deUes cousa algUma aos: particulares, da mesma
fôJ;lna' ,e dé~aixô dãs mestna p'enas) ac'ima'mt:nciona~
\'fala resp itõ dos Fundidores. .'

G2



L EIS

C}~ P I T U L O Xl.

. 1)os A1eir.if~1,}OS. t seus Esm·ván.

§. I. OS Meirinhos hão de fazer todas as diligen
cias, que lhes orde-nal'em os Intendentes. procurand()
que· peLa sua omissão, ou d'esewido se Dão percão ,ou!
malogrem as .diligem:ias. E este mesmo cuidado te.
1'50 os seus Escri vã~s..

§. '2. E porque na maior parte das terras, onde as
~j1sas da Fundição hão de ser estabelecidas. h.a Offi
claes, dps Juizos Ordinar,ios: Hei por bem ordena,r)
gue os. Meirinhos e Alcaides. com os seus Escrivães
sirváQ por distribuição aos 'mezes :i ordem do lnten
d.en~e,. ou quem seu cargo servir. E as causas. que
uma vez principiarem' com os ditos Escrivães, fi~ará@

perpet·uadas I)OS seus reslJe.clÍvos Escriptorios.
§. 3.. O Meirinhp e seu F;scrivão hão d.e servir

altemativament€ de Poneims;: e quando ambos,estej.ão
oecupados em algwma diligencia'. os Intendentes no- .
rnear~õ uma das Pes50as do. serviço da mesma Casa.)
para que intdr.amente faça as' vezes de porteil:O •.

. §:. 4, E pelas diligencias. que os sobreditos Offi.
fi:~aes fizer.ern l. e pa peis , que escreverell) nas Intf;nden
Clas. levaráõ os mesmos emolumentos. que se achão>
estabelecidos nos outros Juizos Ordinarios•.

C A. p. l T li L O Xl I•.

Das. Cas.nJ d,e 1:'/Jlt.dipáo , t do modo) em quejt'sla se ha
4..e !4;ur.. '

§. J. Nas Casas àest·inadils pu·a· a FYndi~ão dev.e
hav.e.r. uma ,. em' que ha de estar a Mesa d~ Intenden.
cia;, na cabeceira- desta· sç porá a ca0eira do Inten
dente •. e nos ).ados ~m bancos de espalda se hão de·
assentai em pri nciro rU8ar o Fi.se.al,. deJ;loill o. 'l'b.~~
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soureiro. e os dous Escrivães " preG€dendo.se estes
pela antiO"uidade do Provimento.

§. ~. °Na mesma Mesa estará armada a- Balança J

em 'que se ha de pesar o ouro' em pó J que as Panes
vierem fundir, sendo a dita Balança e pesos concer_
tados e aferidos com aqllella igualdade, que se re
quer em materia tão importante J e examinados todas
as semanas na fórma acima dita.

§. 3. Tanto que as partes entrarem com o ouro
.em pó nas ditas Casas, o appresentaráõ em a referida
Mesa; e o Thesour6ro. esta.ndo presente a pessoa J

que trouxer o mesmo ouro, o pesará. e lançando a
conta ás oita.vas,' tirará logo as' que pertencerem aD

~into Real: bem entendido que este ouro do ~into

se ha de tirar de roda a parcella, que se appresenrar , e
não de algum ouro separado, que se traga para este
pagamento " e se metterá a importancia do mesmo.
.~ín.to em uru pequeno Cofre '. qU,e deve estar na dt-.
ta Mesa.

§. "\;. A pareelh , q.ue liquid'amente ficar perten
cendo ás Partes, se mandar.á para a Casa ~a Fundi..
,ção pelo Ajudante do Ensa·iador J. e estando impedi~
do, .peta segundo Fundidor, € acompanhado' da mes':
ma Parte com um Bilhete do Escrivão da receita) em
que declare o nome do dono, ou da pessoa, que trou~
:xe aquelJa parcella, e a sua imporrancia depo'is de
quintada J o qual Bilhete se ha de entregar ao Escri ...
vão da Fundiyão., para: fazer o asselHo no seu li\l.r-o.,

§. 5. Em se fazendo o dito assento, o mesmo Es~

cri vão entregará logo o ouro ap Fundidor. par~ o Te~

duzir 2 barra) e a Parte poderá assistir ,. se lbe pare...
cer; e o mesmo Omcial , que tiver le'fado o ouro par"
a Casa da Fundição J trará a barra para a do despa_
cho, para se toqr J ou ensaiar na fórma sobredira.

§.6. .0 Ensaiador dará u~ Bilhete ,·.em qtl~ decla.~
a:,e os qutlates J que toc~ a dita barra; e ficando est;i
Qeclaraç~o, 110 livro dai Fundições, se l?esar~. n.OVi'!-
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mente, e iogo ~é cunhad, e marcará com a declara.,;
ção dp seu numero, de!) seu peso, e dos quilatés. que
tóc;a.

§. 7. Tanto que assim esti:ver feito. se en~regaráõ

~s barras aos, int.eressados com as suas Guias impressas
d'o teor seguihte : = O ln/endm/e, e Fiscal da Casa du
Frmdiçáo de··ffl aháixo assigntldos ': Fazemos sdber , que F.
tlJorador em N. melteo "esta Casa dtl FU1Jdi~áo dt N. tan..
lôs marcos - (j11~,H _c, oi1at·'(ls - e -g,-ão's de ouro; de que
se tirou de ~ur1tfo para (l Fazenda Rutf. marco - ol1~a 
9i/a''-'tl. e grão de ou.ro; e 1J mais se flmdio , .e d'e-l/e se fez
mna bar~a, que pesoi!. , ~a,.r'o - O1fpa - oitava - e grão
de ouro de vinte, e .L. 'quilates" grãos - por ensaio ( ou
toque), fjUt lléll~ se fiz, e-u m/regou com esta Certidão ,
izssignlll/a por nós. = As qua~s Guias ficaráõ regista
-das no l.ívro do Registo impresso.

§. 8. Estas Guias serão remetticlas todos as annos
por orC'eni do Conse.lhb Bltramarino impressas, e
sommadas çom seus numeras e ornatos, que se mu
'Garáõ em cada um anno, em Cofre fechado 'com tres
chaves, das quaes se'enviará urna ào -Intendente J outr
ào Fi~cal J e á óu.frai ao Thesoureiro respect'Í vo J aos
CJuaes se ~a d~ 6zer,a rÉceilà delles 'na fórma; que fica
tlisposto no c..p-. 4! §• .I o: deste Regimento, remet
tendo-se desta Corte os cálxões em direitura aos dous
lntend~ntes ·dá.!Bania· e Rio, para elles os enviarem
âs"lntenBe'l)cias " a que tocão ; das quaes !le lH'es, man
daiáõ tarrl'bém os êilixõ'es' de' Bilhetes, que se não
ffast~rem, para se remeherem aõ Conselho.
- - §~I 9,. Em ca.pa tlm' dia á tarBe, quandb eessal' o
traba.I1td , ;0 Ttresbureiro nh presençà db Intendente.
do Fiscal e do EScrivão da rééé-ita.~ entregará- tode
b ouro db'Q!!iiito Rea'l daqúel1e.dia'; é pesli'ndb-o, e
achándo-:.o ceno 'dm as teceitas ~ que éiãó 'lançádâ-S
110 lh/ro del1a's' (fazendo algunia ticclaráção ao a'êcfes
ci~o, se o houver', no que vai cios p,esosJ ll1ibdoS' ao
}:leso' rotai) •se récolherá (} dito'e tá ao ·cefré aê:qliJatr0
chaves J abaixo' declarado. '
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~. roo A C"sa~ ,em que,se ha.:de fa.z~r-a Fundi~o •
. estará sempre fechada cpm duas chaves. das quaei

terá uma o Fundidor. e a outr~ o Fiscal; e a port?
desta Casa ha de estar na do Despacho; e se for pos~

sivel será a -dita Casa construida de fórma. que se
possa' observar o que n~lIa se pass~ aa. NJesa da J.n
tcndencia. paFa que assim com m~lS cllldad se eVite
qualquer q,esordem ôu descaminho • que neUa se possa
fazer. '

§. J r. O mesmo Ajudan·re do Eqsajad~r , mi se- ,
gundo Fundidor. que na ffuma declarada no §. 4
deste Cap. ha de levar o ouro á fundição, e tr,azer ~

bana I servirá tambem de a cunhar e ~nar~~r, c P~I:

o. n.umero c quilates..

C A P I T U L O XIII.

DOJ Cofres. ' I,

i~ T. Haverá- em <::ada Casa da Intende'1ei~ ~oua.
Cofres: um. em que se melta o ouro das partes ern
pó. ou em barra,. em quanto ha ,Iguma pequena, ~

prec,isa, dempra' da...~a enuega; ~ outro l em' que se
. guarde o ouro. que se t.ir.ar do Q1into R,eal : os quae~
Çofre~ esr.arijo com t-oda a segur~nça. e arrecadaçãQ.
possi ve1, e cada um <ielles terá qua,l rp ché\vcs.
. §. 2.. Estas -chaves serão distribuidas na fórma se..
guinte.,:· ~erá, urna, o I~1tegHenr-~. ~utra, o.Fi~cal • .o~rra;·
{> 1;l;I,e- oureim), e a qp~!Ja 9 E.§<;:rjv-o da f,~ceíta; ,e
cada uma desté\~ '~hav'<is,~~r~ ~iff\e~me , ~~cept~ as dq
IGrc-RG~nne c Fiscal-, que ~r&.o idenric;j.s I V'ISro que' ao·
fiscal toca senvil' de lntendtlnte ) na fóqlja deste. Re-:
gimento) para qU6 -se n~o P.OSS-Q abrir os dous Co
t;re~) ~em estarem pr~sentes as referidas wqpâtrQ pes~

fOas. a qt ~m se GOf\~ão as di ~s chJ\ \'€lS. .

§. 3~ Es-tando impeGidQ o 1m 1ç!e;pt,e, usuá d
.~~ c.hêve-o f-iscal J vis~o q\.Le lle içiç~lIic ; C? no impe.
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dimento do Thesourc.iro, dárá este a chave á pessoa.
que lhe parecer, abonando-a; e a do Escrivão impe.
dido se dará ao -que servir por elIe. .

C A P I T U L O XIV.

Das EscovilbaJ.

§. r. Como sou 'servido dar livremente á$ Partes'
os maleriaes necessarios para :l fundição. ordenando
na fórma sobl'edita. que nem em razão deltes. nem
do trahalho se lhes leve cousa alguma. em justa r.e-.
compensação desta despesa: Hei por bem declarar,
que o producto das Escovilhas pertellce á minha Real
Fazenda.

§. 2, A importancia destas Escovilhas se carre
gará em receita aos Thegoureiros. com distincção e
separação do producto dos ~intos. e com a mesma
distincçao s<; f!letteráó nos Cofres; e. quando se re
metter o ouro delles. virá tambem o procedido das
mesmas Escovilhas com differença. para se conhecer
que he procedido deltas.

§. 3. QJando a experiencia'e éonhecimento prá
tico mostre, que ha necessid~de' de mais providen..'
cias das que "se expressão neste Regimento. assim para
a conveniente arrecadação dos ~.intos. como para a.
segurança. expedição e commodo do~ particulares.
os Governadores e Intendentes respectivos m·o· farão
loCTo presente. havendo-se nesta parte com o prompto
c~dado. qúe muito lhes recommendo.
. . Este Regimento se cumpra e guarde inteiramen.
'te. como neIle se contém. não obstante quaesquer
outras Leis. Regimentos. ou Resoluções em contra
rio. que hei por derogadas para este effeito. corno se
dellas fizesse expressa e individual menção. Pelo que
mando ao meu Corselho Ulrrarnarino, Vice-Rei, Go
"ernadores. e Capitães Gc:neraes do Estado do Brasil,
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Ministros e mais -Pessoas dos meus Reinos e Domí
nios, que' o cumprão e guardem, e o faç-ão i~teira ..
mente cumprir e guardar, come:> nelle se contem; .e
aó Desembargador Francisco LUIZ da C~nha e A~tal
de do meu -Conselho, e Chanceller moI' do Remo,
ma~do ,qu,e 0 faça publicar na Chancellaria, e o faça
imprimir e registur ~10S lugares '. on?c se costumão fa
zer semelhantcs reg·lstos , e ·envlar as partes costuma
das; e este proprio se lançará na Torre do Tombo.
Eescrito em Lisboa a f ae Março de 175 I. REl.

c ___

'Alvar;" , em que se delerminou fosse caso de devassa o M
liclo de se porem Cornos nas pc/'Ias, ou sobre as casas

. de pessoas casadas., ou em pa,,/e ., .(J{J1tde se entenda s(
dirige a cites·.

DOM José, por graça de Deos Rei de ~rtugaI I751
e dos Algarves, etc. Faço saber aos que'esta Lei vi.
rem, que, por me ser presente, que de alguns tempos
á esta parte se frequenta '0 delicto de se porem 'Cor_
rios nas portas e sobre as casas de pessoas casadas)
ou em partes, em que claTamente se entende se dirige
est.e excesso co~tra as mesmas p.essoas·; e por desejar.
~~f[a; estes delIctos, de que resulta atrocissima inju-
rJa aquelles, contr~ quem se commettem, e grande
perturbação á paz e quietação necessaria entre os
casados; e tendo olltrosi consideração ao ql<Je sobre
esta materia lTle foi presente em Consultas da Mesa do
meu I:?esembargo do Paço: Hei por bem, q~e este
caso .seJa de d:v.as~a; e m~n~o a. todos os Correge<lores,
0uvJdores, JUIzes e maIs JustIças, a que o conheci
merrto disto pertencer, que succedendo este caso ali
tend'o suctedido de ,dous ann0S a esta parte, ti;em
devassa deHe, na forma que o devem fazer dos mais -

LL. Extr. crom. 111. H ~
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de que por seus officiQS s'ão obrígad.,os a devassa"r i' ~
outrosi tnalldo ao- Doutor- Francisco. Lui'l. da Cunha
de Anaide. do m.eu Conselho. e meu· Chanceller mór t

faça publicar esta Lei na ChancclJaria·. a qual se im-,
pr.imirá.. e envia·rá, por elle assignada, á! Ca-sa da Suppli
cação, e Relação do Por.to ,. e a, todos, os Julgadores
dos meus Reinos, rara que pt-ocedão ni! fónnn. ddla.
l.isboa 15 de M:uço de 175'1. REI~

f.iv•. das Leis. da ClianceJIaria a foI; lJ5.

----------
.A/vará.-. em'que se·df?tfymil'tou., que 7/tl-> Refarão do PortfJ

se nãô passassem- Carfas de seguro por dêz,oito dias nos
,Q-60S de deflrJrayão. sem-:embargo d~ Assmlo. que nella-·
fjavia • e se observ'tlsu o meS!1J,O , flJle se pratüa na. CásQ'
da·Supplicafã'o nesta- m.attr-ia.

E.v: EIRei· faço saber aos quo' este- A'l'v~l'á~em fôrma
de Lei viremo, que· tendt>. consideração aos. inconv.e_
nientes. que resultão de se praticar na Relação J e
Casa do Porto o Assento, que nclla se tomou em 1'5
de Julho de 1675'J sobre a,Ordenação Liv" 5, Til. 23•
.110 prillcipio: Hei por bem mandar. que daqui em
diante se observe na dita' Relação e seu destricto o
mesmo. Rue se pratica na Casa da Supplicação, e que

. nem por dezoito dias se conceda Carta de seguro
para caucionar; porque segundo a dita Ordenação ~
que inteiramente se deve guardar. a ca~ção, com que
os Réos podem ser relaxados da Cadêa J se deve arbi
trar e pre"irnr J estando elles realmente presos, e não
podem de outra maneira ser ouvidos; _e para este mes
mo effeito sou servido revogar e abolir o dito Assen-,
to: Pelo que mando ao Regedor da Casa da Suppli
c~çãoJ Gover~ador da Casa do Porto ~ e aos Desem_
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bargadores das ditas Casas •.Corregedor~s. Pro\'edOl
-res, Ouvidorel, Juizell, Justiças, OffiClaes e P~SS?as
destes meus Reinos, cumprão e guardem, e façao m..
teiramente cum.prir e gual:dar este meu Alvará J Cooma
nelle se conté·m ; e para que venha á noticia de tQdos.
mando ao Doutor Francisco Luiz da Cunha de AHai
'& , do meu Conselho, e Chance1ler mór ·destes Rei
.nos e Senhorios J o.fàça publicar na Chancellaria J e
envie Cartas -com o traslado dellc ,sob meu SeJlo e seI!
~igºal, aos Corregedores das Comarcas, e aos Ouvi
dores .das Terras dos Donatarios,. em que os Cort"e
gedores não entrão por Correição ; e este se registará
rios Livros da Mesa .do 'Ineu~ Úesembal:go do Pa~o •
Casa da Supplicação e Relação do Porto. E este pro
prio se lan-çará na Torre do Tombo. Dado em Lisboa
aos 29 de M:arçe de 175 r. REI.

Liv. das Leis ·da Ghao(lellaria a foi. 'lo. verso

Regimento, que se mandou observar nas Casas dI'! lnspec
~tão. que 1Z0vameme se mandúrão estabeleur 110 EsJad,
do Brasil.

DOM José. por graça de Dcos Rei de Portugal 1751

e dos Algarves, etc. Faço saber, que por quanto'no
-novo Regimenro da Alfandega do Tabaco, que man-
déi pUB14,ear e.~ I 6 ~e Ja-neiro? e no Decreto, que
tambem mandeI publicar em 27 do dito mez deste
presente anno, sobre a Lavoura ·e Commercio do
Açucar, fui servido ordenar, que nos -principaes Por
tos do Estada do Brasil se estabelecesseRl Casas de

. Inspe<::ç-ão, nas quaes não só se examinasse, qualifi
casse e regulasse em beneficio coínmum dos meus
Vas9aHos a bendade e. o justo preço destes dous im
poItantes generos, para a~s-jm se -conserva:r a stla (>on

H2
".
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stante rep,lltação,. e se· segurar a s,ua successiva e~";

rracção; mas ta.mbe.m se consid~rasse para me ser prQ
p'os!O tudo. o. mais, q.ue a. el(per~encia (osse. mostran.•
do. q.ue. sería convenienre· para mdhor se pr:omover

. e an.imar·a referida Agdculwra e Commercio : E coo..
sideréJodo quão u.úl e necessario, he. que aS..diras Ca:
sas d~ Inspecção. sejão assistidas de: Ministros. aptos
e competentes para. os n.egocios. a que são d,estinadps,.
e qu~ tenhão Regimento., q}l~ lhes sirva de regra. par.,..
s~ be~ reg~rem: Hçi por bem ordenar a estes respei~

tg~ o,qble s.c,rá expr~S$o.. nos ~apitlllDS seguinJ:es.. .
) ~.

e li .P~l T U L. o . I' . ',J

pas· CiÚas.,. q,U( bâ.o, de !e·r (s/abetuiilas•.

I~ Na Bahia, Rio de Janeiro .,Pernambuco e Mara
nhão·seráo.logÇ) é·s'tab'eleci2iás.hs!qôaet6 easa~ di 'Il'l'spec
ção. que fui ser"vido. ordenar- pelo Capitulo VI·. §.4.
do· novo ~girrrento d-a Alfandega dn Tabaco ( r-), para
cenhecerem., não- só· do q.!Je pert~nce a· este generp. •
mas tambem. ao do Açucar na· mane~ra' abaix.o deda~
rada. .•

2' E' aindaque em-algum dos ditos Pemos· se athe
menos cultivada a Lavoura de qualquer dos referrdõs
dous generos (como p'res:entemenre suceedé com o do
Tabaco no Rio de Janeiro) • sem pre c,om tudo· se çsta
belecerá nelle ares pectiv.a Casa. de ]1li>peGç.ão,. não só
.para reger o com.lJ1ercio do outro genero) que se ~~l

,rivar no seu destricto, mas tambem para me dar al~nl.J

almente contã pelo meu Conselho Ultramarino, e pela
Secretaria de Estado, dos impedimentos, que achar
gue obstão ao progresso da Lavoura do outro ge)1erQ.
que se não fabricar ;_em ordem a que eu) sendo in
formado) possa remover os raes impedimentos, -<:0'11
tudo o que couber na pa~ernal providencia, que tenh'O

(J) DeJ6 de Janeiro de 1751.



- E Jf T R:'A V A G A N T E.S. 61

.applicado ao beneficio commum. dos meus' Povos do
Estado. do, Brasil.

J Pelo estabeleci~ento da~. ditas €asas cessaráó
inteiramente as,SupenntendenClas do. Tabaco nos Por...
tos daqueUc Estado; 'tI'ansferindo-se nos Inspectores-.-:
que sou ser·vido crear de novo) toda a jurisdicção..•
que até agora ti verão· os .Su perinnendentes pela :.Lei
intitulada: Regimento, que se. ha de observar no Esla
do do Brasi! na ar.recadayáf) do Ta/;aco: E na confor
midade das mais Leis, e prdens ,. que farão eX'Pedi
das sobre a arrecadação. do. dito, ge.nero depois da

'quelle Regimehto. As quaes- Leis- todas. hei 'por bem·
approva., e mandar obse ·var pedos. mesmos. Inspe
ctores no que não encontrarem o que ordeno pelo pre
s.ente Regimento. em tudo o,q'iJe p'ertencer. á..arreca•.
dação do referido· ~.e{1ero... ,

. ..
Ç.A·.P·I.T;U:D.O II:

Dos Ministros e Officiaes,. de que se hão de- cowpôr.
as dilas. Ga;as~.

Em cadà· uma: das di~as Casas dê Inspecção
haverá.tres Inspectores ,.. dous, Esc::rivâes"e Oi l11ais

,Of:ficiaes abaixo declarados•.

" íl J

!

. I' C A·. P'I T V·L O IUi .
.

Dos ]mpectõres.

I Os I'nsp(!crores> s<>riío na· Bahia e nQ Rio de
Janc;:iro· os-dous Intendente.s gemes do 9ur0, que. fui
servido crear de novo pela Lei. que mandei publicar
em 3 de Janeiro do anno passado de. 1750,; e em
P.ernambuco e no MáFanhão os ·dous.respectivos Ou-

~ v140res. os quaes todos ser.viráõ debaixo do juramen
t~ dos seus cargos. Haverá mais em cada Mesa um
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homem de negocio dos que costumão comprar Açu.
cares , ou Tabacos para remetrer..a este Reino; e um

,Senhor de Engenho, ou Lavrador de Tabaco, dos que
costumão malldar fabricar um , ou ambos estes dous
generos, <lOS quaes será dado juramento pelos referi.
dos Inspectores Letrados ao tempo da posse.

2 Os quatro Intendentes Ministros de letras serão
invariaveis, em "luanto oecuparem as resreetivas ln.
tendencias e' Ouvidp-rias acima declara-das. E servi.
ráõ com os mesmos ordenados, que a seu favor fui

-$ervido manda'r estabelecer.
I ' 3 -Os 0utros Inspectores, que não forem MinistrOa
-de letras., serão deitos-; os Senhores de En enho, ou
Lavradores de Tabaco, pelas respectivas Cameras por
'pluralid~de de votos; e os homens de negocio pelo
,cor.po dos da sua profissão. Em ~ada um dos que fo.
rem eleitos dev·eráõ concorrer precisamente as profis.
sócs acima deli:laradas, "preferindo sempre os Elêito.
res, entre os que as tiverem, agueIles candidatos ,em
quem c-õncorrerem copu!atlvamente ·as outras quali.
dades de boa reputação., justiça, 'nteireza, inde.pen.
dencia e zelo do bem público; consideràndo .as 'So.
breditas Came.ras e 'Co"rporações de hómens de nego
cio , qu~ na boa, ou má eleição, que fizerem destes
Deputados I consiste, ou a sua -felieidade "no augmento
da Agricultura e do commercio dos referidos gene
ros, ou a sua ruina I se a Lavoura se esterilizar, 'e o
commercio vier a perecer.; 'e tendo entendido, que
com' estes serios -motivos me darei por muito mal
servido, e mandarei proceder, como me parecer justo
-contra os qlie nas ditas eleições d'er~m ds seus votos
em pessoas 1 nas qwaes não €oncorrem as sobreditas
qualidad~s. .'

4 Os mesmos Inspectores não J.etrados serão elei..
tos para serVIrem pó~ tempo de om anno 1 sem po
derem aunca ser f@e1eitos ; senão depois de serem pas
sados trés al1fiOS • contadas· do {jqa, em .q\lC ac::aban
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ele servir. Venceráó de ordenados tambem á custa da
minha Faz~nda J a saber: no Rio de Janeiro duzentos
mil reis annuos cada um J attendendo ao menos tra
balho J' que aHi ter.,ão presentt'mente. em quantG a La
voura se não ferril'izar ; na Bahia quatrocentos mil reis,
e duzentos mil reis em Pernambuco. e RO Mar.anhão;
sem outro algum-emolumento. nem á' custll da minha
Fazenda. nem á custa d>lS- Partes.

5 Os dilaS Inspectores. se. juntar.áó com os· seus
Officiaes nas- respecti vas_Casas de Inspecção por. todo'
O: tempo do·anno.duas tardes de cada semana. que não
sejão de dias Santos. nem, feriados. pa ra ouvirem o~

req~lerimentosdas Partes. e para confelirem entre si
o que lhes- oCCorrerr sobre a Agricultura e eommer.
eio·destes dous importantes generos. que confio á sua
administração.. Porém desde que chegarem as Frótas
deste Reino •. até que torm~m a.fazer:..se. á. vela para
voltarem a eIle) serão obrigados ajuntar.se todos os
dias .• que não .forem de guarda. tres horas de manhãa ,
tres de tarde. e todo o mais tempo. que necessario
for. para, se dar e~pedição ás Partes ;. de sorre que
pela demora do Despacno· não padeça o commerei/)
dos. reféridos generos a menor dilação, dê que venHa
a- resultar empate. .

6 Encarrego aos sobreditos o especial cuidado.
com. que se devem applicar a executarem e fazerem
observar o que a;tespe.!to das qualidades. preços J bon_
dades e fretes dos refcrridos dous· generos fui servido
e.stabelecer peles. Capitulos VI. e VII. do referido No.
'l/O R~gimento da ll/fál1dega do 'Tabaco) e pelo dito De
creto) em que fui servidó dar nova fórma á navegação
e ao commer€.jo do Açuear~

7 E para-melhor observancia e mais facil ex cu.
ção do ql!le tenho estabelecicdG a estes respei~os. arde.
no • que nas sobreditas Casas de Inspecção não pos a
ser recebido para se examinar e qualificar algum
Açucar J ou Tabaco J que não traga as marcas abaixo
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para que no caso de se achar fraude, se possa a todo
o tem po .sab.er quem foi ·0 seu Auctor.; e no caso ;de'
haver rnaior bondade·e exactidão nos generos deste,'
ou daquelle· Ag-ricultor., possa.esr,e colher o devido fru.·
(;to da ·maior applicação , que .ti·ver em ape.rfeiçoalo,
€ reputa(o em beneficio ·<do ·públ·ico.

8 Em ambos os ·di.tos generos será sempre a pri.
_mei.ra mar.ca a, do Senhor do Engenho, ou La vrador
oe Tabac0, que @s fez fabrica-r. E a segunda será a
da- qualidade dos rneS'mos generos na maneira ·seguin.
te. O Açucar Branco ·fino trará de 'ma-is sobre a tara
um BP; o brasl'lco redencilo tra-rá BR; o bra·nGo batido
trará BB:; (;) mascavado macho trará MM; {) masca·,
vado batiQo, 0\:1 reclOl;}Qo M R; o mascavado broma
MB. No Tabaco por modo respecrivo.• depois da
marca do Senher Gla Roça. onde foi fabricado, trará
o da prirnóra falha FP ; o da ·segunda PS; e o da ter
ceira dos campos da Cachoeira FT. Trarão mais os fC.'

feridos generos uma terce,ira 'marca da Capiliania , don..
de sahirão, ;a saber: I() do Rio de Janei.ro \Um R • o
da Bahia um B., o de Pernambuco ljt1n P, e o do Ma-!
I.anhão um M ,. sendo. cada uma dás ditas tres marcas
posta em differente linha. para qtle assim .se evite a'
-c~nfusão. .
. , Em ordem aos mesmos fins estabeleço, que
nenhuma pessoa. de qualquer qualidade ou condição

. que seja. ouse contrafa1:er, ou imitar as maf1cas de
cada um dos refe.ridos Senhores de Engenho, eu La!"
vradores de Tabaco, ·deba.ixo das penas estabdecidas;
pela Ordenação mo Liv. 5. Til. 52. §. 2. com tal de
claração , que sendo o crime provado conforme a Di.l
rei to , a confisca1ção dos bens será dividida. par41 per
tencer ametade ao a'causador • 'e a outra ametade aOI
Senhor de EAgelirmo t. ou ~avnldor, cuja marca se houlo
ver provadQ, que fOI falslfioada. E deste crime conhe.:
ceráõ os Jn~pectores Letrados çm primeira Instaneia.
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<com AppelIação e Aggravo para..as R~lações dos pc,,:,
strictos. onde ti verem as ·suas resldenclas.

10 Attendendo a que a bondade da Folha. de que
se cempeem o Tabaco., vulgarmeRte ~hama~o Escolha
de Hol/anda, não depende sempre da mdustna dos ho
mens; mas que -muitas vezes su.ccecle depender dei
acasos do tempo; a que delIes he tambe-rn dependen
:te a abundancia, ou diminuição das colheitas. e a que
nestes .primeir.os tempos não poderáõ ser muito abun
dantes de Tabacos desta superior qua}idade; permit..
to que nos T~bacos della possão os Inspectores au...
gmentar o pr~o, que lhe taxei pelo sobredito Regi..
menta, accrescentando a e·lIe .desde um tostão até tre..
~ent~li reis por arroba o que.a -sua prudencia lhes di
etar , quando a ex!gencia dos 'casos occunentes .assim
o requerer.. J

I I Tambem permitto. que nG caso de eslierílida
de commua .e notaria .pos,ão os I mesmos Inspectores
.accrescentar no Tabaco da segunda Folha desde meio
tostão até cento .e c.incoerrta reis por arroba na referida
fÓl·rna., conforme a mdhor • ou peior qualidade» que
acharen~ .no Tabaco desta Folha, que lhes for trazido
a exame.

'12 E 'Porque tambem fui informado de -que o Ta...
baco da terceira Folha. produzido nos campos da
Ca(1)0eira co destricto da Cidane da Bahia, iguala em
bondade o da segunda Folha, que produ~emos outros
'['errenos do Brasil.: sou servido ordenar, que os Ta
bacos. da ,terceira Folha» que fo.rem da producção dos
sobrediros campos., sendo alias. bons e de receber.
sem {(:a~erem pTI&tura nem fraude., sejão approvados
pelos Inspectores da mesmá Ci.dade da Bahia , para
fítcarem .equiparados aos Tabacos .da segunda Eolha J

gúe -vierem dos outros Terrirorios; 'entendendo-se
flesta fórma ? novo Regimento da 4lfandega do Ta..
baco no CapItulo VI. §. 3. ) sómente pelo que perten~

."e ~ro Tabaco dos referidos çampos da Cachoeira.
L. Ex/r. Tom. IIl. I -



l3 '0 que se· :t(ha estabelecido a respeito do Ta
baco pelp §. 5. dQ mesmo Capiculo vn do dito·Re.
ghlJ«tt\~Q .: QrdcDQ. que semelhantemente se obscnwe a
.(,(fl·peiro do A~:ucu, confiscanrlo.se para. aI minha. Fa.
zenda todas aquellas caixas, ou feGlhos, nos quaes. se
aE:har. ou Açucar de q~laliddde di versa daquella ,~ que·
for manifestada nas referidas Mesas de lnspeqião t

p,da marca dos Senhores de Engenho j ott: mistura de
Açucar de quahdade~ differenres•. Porém os que na-s
r~feridas M:esas se achar ,. que assim no.don()~ como
Df' qunlidade- são taes ,. quaes constar da sua marca ,'.
serão nel!as pesados; serão sellados ,_ como bons ele
gaes , com o seHo da dita.lnspeGção j e serão debai~o'

deIle dirigidos gratu'itamente á A)fandega. desta Cida•.
de com~a,guidQ seu Propriet-ario,. peso. e· qualidade;

1!4 Porque-fui in·furmado, de que-em.algumé1$. par
t~s do I3rasil (prindpalmente em PernambLlca-r. costu.
ma ha·\'er. domaras .. umas vezes ne(!e~arias"t e alttras:
affe.ctadas,. na-conducção dOa i\çUcares e· Tahaoos....
'iom· que sã1> retardados ,. de sorte qJrle· não clKgão ~

tempo habiL para.: serem carregados nas Frotas. cuja~

attida· tem determinado termo;· em:auego ao,cuida
do e zelo dos.Inspectores de todas as ditas Casas vi_o
giârem sobre! esta- materia ,. evitando, que daqui em·
Qlame não haja.:semelhances desordens tão prejudioiaes.:
ao be.m commum , ao augmento da. Agricultura, e ~
expediç.ão. cio commeroio j e dando-me conta~Daquel•.
lcts casos, em·que julgarem. ne-cessaria., a minha Real,
proviàcmda., pa<f".a~que- as- referidas desordens. venhão,
~ cessa~ inteiramente.

JS CQm os .mesmos, fins .~tabdeço·.• que pclb pe•.
sO., exame. e averiguação, dos referidos Inspectores_.
se esteja.. in.violavelmente- nas Alfandegas, e outras.
quae-sq\Jer Casas de Despaeho, do Estado do Brasil,""
~obrando-se o que os.,sobred~tos.generos costumão pa.
gar por sahida, pelo que constar dos livros das respe...
~~iv~ Inspecções.•. sem,q~e_sc. re~csell\ ~.JI1esID2~ ~
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neros , nem se dispute sobre a sua qualidade, ou.e
admüta a es.te respeito -dúvida alguma .po~. ql!~~sqúer
Officiaes, ou çstes sejã0 qa minha Rtal FlJ~enda. ou
de quaesquer Contracudores, ou Administ'tadóces_
pOJ'que a jurisdicção dos sobreditos Inspectol'es a re
speito destes dous generos, será privativa e exclusiva
de roda e qualquer outra jurisdicção c iFlcumbendia.

16 ~ando nas refe-ridas Mesas hOl!lver discordi&
de votos., se vencerá pela plural.idade de dous contn,
um. Porém o que ficar vencido, sendo a materia tal.
qI:Je tenRa consequencias, poderá fa-zer o seu vOl'O se
palrado, e fazer-mo presente com a primeira Frot~

pelas 'Vias. que tenho indicado. para que Eu possa dar
a necessaria pr<ovidellcia., achamdG ql:1e hc digl,lO deU.
O caso .. que se me fizer presente.

C A P- I T U L O IV.

Dos Of.ficiaei dãs dilas Casas de lnspuçáo 1fOS difftun/(J
Portos Rcima declarados.

'[ Na Bahja -e em Pernambuco fic&ráõ conserva.
dos -0S mesmos Of:ficiaes., que ar·é ag01"a servírão nas
Superimendencias , para daqui em diante servirem de.
baixo das orde"s dos Inspectores, naquelles ministe.
rios e diligencias, que a bem da arrecadação, utili
dade pública e observancia deste Regimento, lhes
forem determinados pela Mesa da Jnspecção.

2 No Rio de Janeiro os mesmos Officiaes, que hão
de servir com o Intendente geral do ouro, se-rão tam
bem pGr semelhante modo Officiaes da Casa de In_
specção, que alli mando estabelecer.

3 No Maranhão -se praticará identicamente o
mesme a respeito dos Escrivães e Officiaes daquella
Ouvidoria. . . I-

4 Todos os sobreditos Officiaes se regularáô re..
~~ctivamen~e. pelo que se acha. deter.minado, em ar.

I 2
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d~m· a salarios. e limpeza de mãos, peh Regimento
das fmendencias e Casag de Fundição:, que fui ser...
.vida mandar· publicar em 4: de Marçp l?roximo. pre-.
cedente. . .

Este Regimento·se-curnpra. e- gu.arde inteiramen
te. ~om<? nelle. se· con·tém, nâb' obstantes quaesqu6r·
Leis. Regimenros·, ou ordens em contrario .. e ainda.
mos das Alfandegas, de' qúaesquer Casas de· despacho "
e de ourros ,que· requeirão especial menção, porque'.
t-odo$ hei por··derogados·no que·a este se acharem con..
trarias. Pelo que mando ao'meu Conselho- Ultramari.
no. Vice-Rei, Gbvernadores. e Capitães Gener-aes do
Estado. db B'rásil-, M'inist'rOi e--mais- Pessoas dos j meus
Reinos. que o Gumprâ'o e gua-rdem-, e, fação> imeüa_.
mente cumprir e ~ua.rdllr, como 11€~lIe se -cmltéh::h E:
ao Desembarg~d9r fra~c.i.sc~}.,uizda C~nha, e A~.tai~.
de, do meu Ct>flSeIR0',- e-CllanceHer f}1OI:- do_ReIno- h

Jnandg que. o faça publicar na Chancellaria-, e o faça.:
imprimir', ê', registar nos' lug~res;. aonde- se cost'umâo,
fazer semelhantes regi·stos "e env·iar· ás partes costu.,
madas, e.est,e .proprio se lançará na Torre do T-ombo~.

f>ado em Lisboa-no Ide d~':A!br~1 de- 17-5h 'REI.f

L,i -', .Ill~· .L.eis d-iJ Chóln_l;all.al'~~ a, ~ol., 2~, .

.Alvará, pelo qual se extinguem. os doz;! Officios de Dt..
pos.itarios da Co-rle e da Cidade; e se esttÚJe/ue "'mal

... 110va ad,/Zinistr(J~~o. para.ilgua.rda. e direcç'ão' .dos.diJ-os<
tUpp.i!QS"-: ..

'·J.6S 11 E'u EI Rei fa'ço J sab'er -a0S que: este· Ai'vará co:m\
, furça ,de Lei virem, qu~ sendo-m~ ples~ntes-em' Con.

~u1ta da Mesa dó Desembarga do Paço-, ,dó Conselh.o '
~a. Fa~eAda. e do Sena€lo da Camera, as ~ successi vaS.;
~uebJ;~·s.~ C,9nl jq~e :tçll~Jal~ad~:de ~!eªitg. ~ ºª T4~n~.
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feIros" dos Depositas da Corte e Cidade, com grave.'
eseandalol da· fé publica t e com inroleravel jaetura do)
eomrru=rcio interior dos meus Reinos j sem que bastas
sem as diversas providencias. que se tomárão em dif
ferentes tempos t para obviar. a estas grandes desor
dens: E desejando com estes jystos motivos occorrer·
em beneficio eommum dos meus Vassallos.a um mal
de tão perniciosas consequencias: sou servido extin-
guir para sempre .. como se núnca houvessem existi .
do, os dous Omeios de Depa itario da Corte c Cida .
de., e erear e estabelecer no lugar delles , para a guar-.
da c direcção dos ref(' ri dos, Bepositos, , a. Administra,..
ção abaixo declarada j e dar.lhe para o seu e~tabele.

cimento e governo. o Regimento conteúdo nos. Cap.i....
wJos seg~intes•.

e: Pi.. e 1 T tI L Q' Pc...

II iii: sooredita Admihistraçiô será' composta'db~5
s.eis Deputados abaixo declarados.

2 DeliS delles serão· Desembargadores j a: saber)""
um Vereador, do Senado da Camara pela parte da' Ci...
dade ;·outro Extravagante da Casa da Supplicação pela'
parte da Côrte; sendo.me proposto o segundo pda

. Mesa do Desembargo do Paço I' e o'primeiro pelo so.
bredito Senado' da Cameral .
. 3 Outros dous .Deputados serão' homens de nego...
eio daquelles' J que tiverem servido sem quebra J nem·
c:::ompromisso na- Mesa do Bem ('()mmum: a- q aI se...
melhantemente prop<mí. tres s.ojeitos a'Ü De~embarg()'

do Paço) e outros tres ao Senado da Cam era t peua'
me serem consultados,. e.eu entre elles escolher' os'
dous, que d€vem ser vir de Inspectores. não só dos.
€ofres, mas· tambem dos Livrú" J abaixo 0rd('n~dosi.

4- Os outres dous DeplHa,dos, que 'terão o Jitp.!o)
Ele Thesoureiros , serão homens Offi'ciaes do!: q.ue hou....
:~.ge~ Il~rvido na Casa. uns. 'yjJlt~. 'l..uatrO'1~ c.~, ~~
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quisitos ,que ordcnão QS Alvarás <ila dita Cau: a qual
tambem na mesma conformidade proporá tres iPessoaa
ao Desembargo dG Paça., 'e outras tres ao Senado.da
·çamara, para me serem semelhantemente .consuLta.
dos I e eu entre estes propostos escolher os dous, que
hão de servir nas duas respeotiva-s Repa.rti~ões da ,CGr
te e -Cidade•

. C A P I T tI L O 11•

. 'I Todos os referidos ])eputados -serão 'propost-ot
.e escolhidos, para servirem por :tempo de um anno,
.Jlão podendo ser reeleitas, senão com o intervallo de
'tires annos" .contados ,do di.a t em que acabarem de
servir. Attendendo pGrém a ql:Je as primeiros, que
não de estaeelecer a dita Administração, alem de que
devem ;ter maior llrabalbo na sua crea.ção., he muirG
natural, que nes primeiros 'tempos não consigão emo
'lumentos competentes pela menos frequencia dos De
positos ~ Rei par eem., que fiquem reconduzidos .par.a
-servirem niO seglll'ldo ·aRnct. com talfilto f'orém qlte
-nem possão _servir por mais tempo., nem esta prero..
gação sÍTva em nenhum caso de eXemplo aos mais
Deputados t que se seguirem, depois de serem findos
<os ditos primeiros <!tous, an-no~

2 Todos as sobreditos seis Deputados terão voto
~gual nas materias pertencentes aGS Depositos de am
lhas as Repartições, não podendo em algumas deUas
·tomar-se reselução sem 6 CGnCUrSB de ;todos 'OS votos
presentes t para ficar clecidid() (j) que .se vencer pela
pluralidade delles.

3 E na caso de doença, ou de impedimento n0
mea.ráõ os Deputados enfermos s -ou impedidos as pes
soas das suas respectivas profissões) que acharem mais
dig~as da lua confiança I e que lhes parecerem mais
capazes de os substit~irem, ficando ós nominantes
9bri~~dos-a responç1er pelos seus nomeados.
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C APl T U L O III..

I' - A jurisdicção, que esta Administração ha de
Cl~ercitar, consiste em tudo o qúe pertence á guarda J

c;onserva.çio e direcção dos Depositas; fazendo que
estes se mettão logo nos referidos Cofres e Armazens J

onde tocar; e fazendo-Qs c!anegar em receita nos li.
vros competentes, e dar derres ás partEs conhecimento
petas respectivos. Escrivãeso-

2. Mandará fazef' os devidos pagamentos ás Partes f

que lhes appres~ntarem Mandados dos competentes
Juizes. para- cobrarem o que por erres lhe pertencer J

não consentindo que os ditos pagamentos se retardem
com replicas-, OlT- escusas, depois de decidida a legi.
timidade dos referidos Mandados.- cuja qualificação
se nao poderá. retardar mais de vinte e quatro horas
Gontinuas • e contactas dá hora , em que qualquer Man,
dado for appresentadb para~ ser satisfeito.

3 Fará com que o dinheiro, peças de oum e pra~

ta. joias e pedras preciosas. sejão guardadas FIa so
bredita fá'rma-,. sem q.ue destes bens incorrrllptiveis se
possa dispôr cousa alguma-._ se não for por despacho!
dos respeattYOs Juizes, onde tocarem os Depositas.

4 Porém· dbs autros moveis-, que com o temp<J
rece~m damnificação, disporá sempre a sobredita
Administração, depois que fOf.l passado um anno, e
um dia. contado.da·hora. em que o Deposito for re.
cebido, fazendo-as vende·r em leilão com ciraçãe das
Pârtes,interessadas- t para assistirem á ve·nda • parecen..
do-lhes, a qual será em todo o caso feita pelo maior
lànç9, que_houverl, .depois- de andarem os l:5eRs a- pre
gão,- os nove-dias dà cei) que Reste caso serão conti
nuos e·sucoessivos ; com tanto que nâo- principiem.
nem_acabem por" dia· feriado cm. honra de~ Beos) ou
dos seus- Santos. ~

5 Os bens-semoventes- serãb tambem vendidos net
-lÇ eIid~lfórma a.depois de. sc:rém 'pasaadoa' ~e~. dias S"
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.que seme1hanfemente se contaráô da hora.J em que ct
!Deposito for feito•
. .(; . O dinheiro, 'ql~e os di·tos effei·tos vendidos pro...
9uzirem t se metterá nos respectivos Cofres t para
Helle ficarem subsistindo ipso jrn-t as mesmas penha.
~as antecedentes sem outras algumas diligencias, que
não sej:ia as de se pôrem Verbas nas primeiras re.
ceitas' 'dos sobreditos dinheiros, dos quaes se manda.
rãô conhecimentos em fórma para os Autos, em ar.
dem a evitar" ás Partes nevos circuitos e despesas
superfluas.

7 No caso t em que quaesquer Depositas de outra
Repartição diversa t ou ainda de Pessoas particulares,
sejão levados ~ Administração p~Ha ·QS fazer guardar,
poderá recebêlos com arrecadação em li ... ro -e Cofre
·separado. e com os emolumentos abaixo ordenados•
•. g Para guarda 00 dinheiro e peças preciosas ha
verá na dita Administração tres Cofres -de ferro fortes
e bem seguros, um para os Depositas.da Côrte, outro
para os da Cidade, e o. terceiro para os Dcposiws das
Repartições estranhas e Pessoas parti.cul.ar.es. Cada um
dos ditos Cofres terá seis chaves; pertencendo as pri•.
meiras dlias. que serão identicas • aos respectivos Des.
embargadores; as segundas, entre si diversas, aos re
spectivos Inspectores; e a terceira e quarta. tambem
diversas. aos dous respectivos Thesoureir-os. acima no
meados.

9 Os dito\; seis Deputados em todas as tardes. que
não forem de dias feriados na maneira acim~ declara.
~a. se ajuntaráõ no Inverno das duas horas até as Ave
Marias, e no Verão das tres horas até á noite; porém
achando que he necessario congregarem-se. em outras
horas da manhãa, -confio do seu zelo, que não faJtaráõ
em concorrer para (i) bem commum com tudo o que
nelles estiver. nas occasiõcs. em que assim for preciso.
. lO OS .dOI;lS respectivos' Desembargadores presidi..
~ ~empre (1?o~ al~ernativa) á~ semanas) prillcipia"d~
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-,p~Io Vereador da Camera. seguindo.selhe na subsequeu..
;te .sem-ana o Desembargador da Casa da Suppli<:ação,
-e ,cGntinuando-se slIccessivamente na mesma alterna.
tiva t sem precedencia t nem attenção ás qualidades t

que nos ditos Ministros concorrerem I sendo estranhas
da Administração. em que hão de uercitar.

i I A mesma Administração dará conta no fim de
cada mez no Desembargo po. Paço e na Camera do
estado dos Depositas, que se acharem nella. rem€t
tendo os extractos do r~celJseamentP. ou balanço da
sua conta. nos quaes vá conferida a receita com a
despesa. E no fim de cada anno a Mesa do Desem
bargo do Paço e o Senado da Camera me farão pre
sente por Consultas o que houver passado na -referida
Administração. incluindo as cópias dos recenseamen
tos. que lhe houverem sido enviados em cada u.m dos
doze meus do referido anno.

C A P I T U L O IV.

t Para maior clareza e facilidade das sobreditas
Conferencias e balanços. haverá em cada Cofre tres
J.ivros separados I a s3ber. um livro de entradas I ou
tro de sa.hidas I e o terceiro será de razão. ou de caixa.
segundo a f.raze mercantil.

1,2 Todos estes livros serão. numera.dos e rubri
cidos pelos seus Deputados Desembargadores. Jcad.a
um na sua repartição; e os que pertencerem ao Cofre
dos Depositas volunrarios I se dividiráã ,.igualmente t

de sorte que o lugar de Desembargador t ao qual no
primeiro anno couber numerar e .ru-bricar um só
destes livros. que será o Extravagante da Casa da
Supplicação, numere e rubrique dous 110 '1nn.o: se
guin.te ; e assim se praticará nos o.utros por semeJhan•
.te modo. .,..

3 Todos os referidos 'livros serão guardados nos
rmesmos respectivos Cofres I sem delles poderem sahi.:r

LL. !ix/r. 'rem.• IlI. .K
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. e-m .nenhum-eas(\)j Nos de entradÁs e sEihidas escrev-e;"
láõ os termos e vtrbas., que neces~arios forem) os
QQUS actuaes e respectivos Escrivaes dos Depasitos da

. Côrt~ e Cidade. E IlOS de razão) ou de Ga·ixa (arre.
garáõ os tres Inspectores o que os Cofres deverem
por entrada.•. e. houverem de haver por sahida) em·

·termos concisos) e fórma UlercantU • para que todos
,os <fi.as.·se possa saber o,que se acha- em cada um dos-
.sobl'eclitos.. J Cofres.. .
• J

C A. P .I~ T u.: B O V._

~ 1" Os bens. leyados ao Deposi~o por ordem jl;ldi'.
daI ~ se forem. m(j)veis cOFruptiveis .. pagaráõ dOliS ·porl
cçnto), deduzidos do dinheiro. pOf que forem ven
diQ~g..ao -tempo das arrematações, que delLcs. se fize
rq-ll)." se forem 'peça-s de OlUO") prata ,. p.edtas prcWiOS31-"

e .. dinheiréf liquido. pagaFáõ sémente um por cento ,.,
d~duzido do capital no tempo da entrada.

:l Os Dep~sitos volumarias. qlJc, costumão fazerl
~s. pessoas) que· ou sahem -.de suas 'casas por Ó€casiâo"
de .alguma jornada, ou nao considerâo na casa; em que'
b~bitão. roda a segurança • q~e lhes he necessaria • 50...

mente se admittiráã. sendo de dinheiro liquido; d'&
ouro e prata lavrada. ''OU pedr.as prçciosas. E destes
Depositas se não .poderá., levaI: OI:1Oca mais, de Illeio
WC cento.

3 Todos os referidos direitos serão pagos·-por 'uma (
yez sórne.nt.e. sem q~e alem··ddles se .possa.pertender
da.s part~1 outra alguma cousa. deba.ixo· de qualquer.
ti!ulo que seja, não indo expresso nesta Lei; e'serão'
iComput~do.s a respeito do valor dos De-positos. os quaes'"
ames de se-.I(?·.m recol1'íid'Os serão qualificados e avalia
cps. PI!'I certidões do.. Contraste da CÔtte t "sendo. de.,:
pc~s. de. o~ro ) pra,t~ ,e p~dras. prcciolias•.
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'i O próducto .dos ditos .direitos do Deposito se
accl1mulará em uma caixa,. que para este effeito sc:tá
esta1;>elecida na Casa .da" Administração, debaixo da
Inspecção dos -Deputados. A somma , que no fim de
cada tres mezes se achar ·na referida caixa, será div.i.

"dida em .oito part~s iguaçs. Seis dellas, se lepartirá0
. pro rata pelos seis Deputados,. para lhe 'ficl\~em se.r.

vindo de emo'lumen~os, sem poderem vencer outro~

alguns, nem ainda pelas rubricas dos Jivtos, assigna.
turas de papeis. e actos semelhantes.

2 Os deus Escri vães da Côrte e Cidade venceráó á
.custa das Partes seis vintens por càda termo de entra.
da .. ou sahida., e. dous vintens por cada Verba de pe.
nhora. ou embargo, que se fizer no dinhdro ,. ou pe_
ças depositadas; bem entendido ~ que o!l ditos Termal
1: Verbas se não poderáõ dividir para S~ rtluJtipHéa
Fem as despesas ás Partes i mas que pelé cOllr-r.atiQ
cada 'um dos ditos a-ctos se reduzirá a Um ·só Termo.•
e a uma lj.nica Verba. posto que sejão tI1UltOlf éS Exe.

\ quentes. -que reqU'é'irão á entrada t ou sahidà dÕB D~
positos. ou as penhoras e enibargos. que nelles se fi.
iZer,em. se .estes forem requeridos contra \1m hiesml1
Réo. exec~ltado por uma só acção, em que G@ncorrãó
·differentes litis ((;nJor{es. ou .diversas pa-rtida's.

3 O Porteiro da Administração de-ve ser p~~sQa. de
.bom procedimento, e' digna de confiança, e será
annualmente deito pf'los Seis Deputádos por plurali
.dade de votos J pOdGAdo n~condllúlQ no fim de càdl\
.anno. se parecer 'lOS Deput:tdos., que entrarem a 'ser;;.
vir. que devem conservalo en1 razãô da experiencia
-e fidelidade. que ne)le considerarem. Vencerá dC} or
denado cincoenra mil mis • pagos p~la reserva dos dOlls
·oitavos. que deix'O estabcle.c~d~. que se separem cada
·,t:es me7.es do que produzirem os Direitos de) D~po
::Sltp., .

K.2



4 O que restar' dos triesmàs dOllS oira vos rema'..
n~cenres) se poderá applicar pelos sobreoiros Depu
tados' aos· homens·') . qüe arrimar-ein e álimparem, o~

inoveis depositados) e as mais despesas rniudas à~

mesma qualidtlde; dando conta no fim do anno os
que acabãrem aos que entrarem de novo das appli
caçõ€s.• que hou.v€rem feito do sobrcdito remaneccn_
te. de sorte que fiquem sempre constando as. faltas.,
ou:sobejos , ·que heu ver nesta appli"ação.

CA.PIT·ULO· VU~

r Attendendo á necessil1lade.) que ha. de se esta.. 
bçlecer a dita 1\dministração em lugar., que não só..
mente seja cor"i1moda-para a.conducção. dos bens. que
farem .depositados·, mas que ao'·mesmo tempo seja pú..
blico, e ·como .ta,l , proprio' para as leir-ões des moveis i

que hão de ser v.endi,dos ~: e c::onsiàerando ,que para a·
_ boa a-rreeadação ,dos bens d€sta' especie , e pa ra a 'Se

gurança de todas os' que farem levados ao sobrediro·
DepositO', serãO' necessaria&:.d,if,fcrenres ·casas de guar.
da. que tenhão capacidade par,a os recol·herem', e·quo
fiqu·em ao mesmo tempo ·sepa.raàas. quaAto..for possi
S/cd • da vj·si-nha'Oq das ruas estreitas) e casas··-miudas Í'

hllbiradas -POF ml:1iros Inquilinos )., onde os incendios
costumão ser mais frequentes, e o I'emcdio delles mais·,
difficu-lroso: Hei por bem fazer. mercê á sobredita 1

Admj.ni~tração, pua os referidos usos) e para· ter ag .
sua,s Se-ssões •.das- casa·s i siras na Praça do Rocio • onde'
actlJalment:e' s{!· faz.em as Confereneias do Senado d.. ;
C-amera. As-. quaes· Conferencias orpeno i que se:iãe'
transferidas par-a 3'S ouEras .casas •. siras- sobre .a Igreja.;
rle- Santo Antonio, onde- o mesmo.Senado se .COStll •.

mava congregai" t antes da compra) que -fez., dótS ditas·
casas do Rodo. _

2. : E para qu.e nestas I alem do refer~do, fiq.uem-.oG
ne~si[Qs públicps comxoda. admüor segu rança t q lÍ@ ~
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nelles ~e' d~\'e' procurar j wu _~en,jd'o Gtd~nar ) .que as
jané"lIas c porta da casa) .ou ea.as) el-n que estIverem
QS' CofrC?s'do- d-inhej·l'o) .ouro) praIa j' .pedras .preciosas
c·.alfuia·s .de Vil lar .nmsiElcra'vel t· sejão logo gradadas de
reno l'Om gr;ades ferlcs e bem segtHas.) da l11esma -sor
te qUI; se pratica na Casa do meu Real ~n eSO~fO; e
hei por bem conceder de mais á dita AdOlinisrração
uma guarda Militar) ,cflntinua) e identica no n tllno
c· na.-qualidade com a'guatda ) que co tU':J1a metrer.se':
t<?>dos os dia-s na Casa da Moéd'á.' r

.E' este Alvatá-se cUIl"prirá~tªo iriteir3fiiente', como)
nelle se contém) sem embargo de' quaesquer . Leis' , .
Regimentos) Resoluyões de Direi:to·-. ou·costumes con':. 
Irar·ios. qne rodos hei por'd rC'gades' para este 'effeiro .
s6melHe) como se ddJes fizesse 'ex pressa' e decl:Hada'
'menção. P-elo que-ordeno'ao Duque) Re-gedor da Casa I

da Suppliração ) Go-vcrnador da Casa ·do·P- rto', Vice},
Reis e- Capitães Generaes) 80 ernad01es das Armas;
destes R'tinos ·e mais Donri·ni-ns) que o fa~aó'cllmprir "
e-- g~ardar<. E' mando' ao Desembargador Fraflci co I

Luiz da Cunhíl e·Atràide-. do meu Conselho) Chan•.
cdler mór do R~ino'•. que· (' fa~a. publicar fila Chan.. 
t:eHa1'ia; e-enviar as' cópias fleJle ) on e se coslumão
remetlcr. E- sC,'-regisrará. nos Lívros da Me a ·do Des
embargo do Pàço. Casa díl Suppli( açâo) 'Senaclo- da .
Camera. e Ca'sa do Ovei' ) e nos mais Tnl: unaes â •

onde s.emelhàntes Leis se COSI mão regi tal Dado cm
'illa- Viçosa aos 21 de Maio de 175 J. REJ.-

Li,. das·Leia da Chancellaria a [01. Joi nrs,·'-
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A/vará. em 'l'U St Ntabeluérál) os Ordenados e Ordinarias

dos Deputados da 'Junta dos CJ'res Estado} • e mais Ojfi.
ciaes da mesma Junta. e dl/s Casas J e Juizes seul
suba/lemos J eg!Ínguiudo-se as propinas J q.ue levavá() alé
'0 prtselzte.

Eu ElRCi faço saber aos que este meu Alvará de
Regimento virem. que. sendo.me presentes varias
.Consultas da Junta dos Tres Estados sobre se Ievan.
tar.a .su-sp~nsão das' propinas J que os Officiaes do
·mesmo Tribunal J e de outras Casas e Esta.ções J suas
.subalternas. lçv.avão até ao anno de f 735 .• dos assenro~
de riluni~ão de boçca; e sobre se concederem de novo,
e s.e açcresct:ntarc:m (!)utras a outros Officiaes • que não
as tint-lã~; ~>u-~s levavão diminutas J sendo fundamen•
.to de ·{odcrs aS supplicas e votos" que persuadião a
concessão pNlendida • a tenuidade dos ordenados) que
,os mesmOs Ofticiaes tinhão•• para se poderem honesta~

·mente sustentar pela carestia do ,çempo presente em
.compMação dó ,antigo, em q\le 'ines forão concedi,.
.dos com l:'espeiço aO trabalho .• (·e graduaç~o de seu,
IOffio:io.s.: Fui serv'i~Q mandar conferir ,e e.xaminar
,l:S~ matt-fía:; e c09~idyrfl{ldo J qLle 'todas as ditas pro..
.pinas sãs> pagas de minha FU1-el1da. ainda as que papo
cgão os Cpntrªct~dores. q~ Certamente faz.~m copta
com a soa despesa. ta fO par~ baixarem os C~>ntra

eras de reRdas • ·eomo pa-ra -!e-vgnra-rem os pre,çolt d0s
Assemos; e Çllle -fic.ando sempre os ordenados nas quan·
-rias da su.a primeira creação, já mais cessaria a causa
de se pedirem propiRas. J:las quaes se descol9riâo mui..
tas irregularidades; Jevand9-as alguns Gfficiaes. a que
nã9 e§ta vão c(j)J1cedidas por despachos, que lhas não
podião conceder. e inventando-se val:ios Officios • que
propriam~nte s~o ioçumbeocias da obóga,Ção dos O[fi..
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(daes, para com este titulo duplicarem c .trf"p~ic:rcm
. as pr0p~nas a uma só pessoa, contra a dIS~OS,l)~O do

Decreto" que as concedeo; Hei por bem ~xtmgu.lr to
càas as propinas e ajudas de €usto ordi~aIlas, aSSim de
dinheiro, como de generos , ou espe,C1es , que se ~a

gão pelos Thesoureiros , Almoxarifes. C'ouITOS Offi.
ciaes de minha Fazenda-, ou pelos Rendeiros e Assen-.
,tistas. ao tempo dos arrendamentos, seja. qualquer,
que for o thuTo, por' que se concedêrão e cobravão:
até ao presente na Junta ,dos T.·es Estados~ e em to
das as Casas, _M~sa-9 , juizos' e- Estações', ·suas sobal~'

. ternas; e pata leste,- fi111 de meu' motu proprio, poder'
Real e absolutO- " revogo e annu 11<;l' todas' as Leis e'
Alvarás, Provisões, Decretos c' Resoluçõ~s minhas ~ ·e~·

dos Reis meus predecessores, p.elas- qua~s f0~ão con
cedidas, como se-de cada uma fizesse' ex,pFessa men~ ,
çiio ; ,e' mando; , que t ~b Registo de' todas.- se'ponhão '
verbas de ·como forâõ derogadas' ppr e~te'AI vará. E',
para que os Ministms e Officiaes do dito Tribunal. '
e suas' repartiçves subalternas, me possão bem servir ~ :
Hei ol:ltl'osi por bem ordenar a·este respeito. para ter:
a' sua execução-desde· o· prifl'leir.6 de Julhe'd~~te pre..··
sente linno em diante •. f)·s€guinte..'

I Aos' Depntados da Junta sou servid(\ cOIKeder a"
cada um novecentos e sessenta mil reis de ·Qrdinaria '
annual ~ pagos aos q uarteis de tres mezcs •. -s 'ppr'mi
das tedas' as outras Ordinari:as' propinas e.:ajudas de
cusro;.que·a[é·ao'preseme4leva~ãode dinheiro e espe
cies) .assim por mif.lha',· Bunda';. como péFds Rendei-'
ros e Asseluisras GCHà: ~ e o que leva vão a titulo das'
assignatt:Jras' e Rubritas_ de livros, que mais não l-e.
varáõ.

2 E' esta mesma Ordinari<l'; estabele"tida' paFa càda I

um dos Depurados. levará' o Secretario de Estado
des~a repartição. em lugar das propinas e Ordin'ariai .
e~tlOctas". q\:l~·igualmeme:,lcvay.a com os difQS Depu
tados,,,
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3 03 Officiaes da Junta, e suas rep:ufiçoes subaf.
te1'I'13S, haverão os ordenados seguintes: O Secretaria
da 'Junta um conto de reis. O Procurador Fiscal seis.

,centos mil reis. Q Officiái maior da Secretaria qui..
nhentos e cineoenta Illil reis. Cada um dos Officiaes'
numerarios da mesma Secretaria quatrocentos mil reis,
e os emolumentos, que direitamentc lhes pertencerem
levar das partes; mas pelas iBcumbeneias e occu
pações della não levaráô mais cousa alguma, e as ser.
vif'áõ por discnbuição entre todos. Os Praticantes,

,que eu for servido crear para a mesma Secretariá, em
quanto. não passarem para Officiaes, venceráõ cem
mii reis de ordenado. O Porteiro da Junta, que tam
bem serve de Thesoureiro das despezas delfa. e [em
obrigação de· cuidar do asseio do Tribunal, por todos
.esç~s· êmpregos, seiscentos e cincoenta mil reis. Cada
um -dos dous Cominuos da Junta duz.entos mil reis.
O Sollicitador das caus-as da Junta duzentos mil reis.
O Meirinho da Junta. que r-ambem o he da 'Vedaria
e ·For-tificaçôes, e do Juizo do Tombo dos confisca
,dos. e um dos dous Procuradores do mesmo Juizo.•
ipor,toàos este,e; Omejos quatrocentos e oitenta mil reis;
c'levará das partes os emolumen[Qs. que direitamcnte
lhe pertencerem. O Escrivão do Glito Meirinho. que
com elle serve pa Junta, Vedaria e .Forü(1caçóes •. tre
zentos .e vinte mil rei:> • c os emolumentos das.partes,
que clirci-tamen,-te lhe pe·rtencercm.

4 O Tl:lesoureiro Mór da Junta um conto e du
zentos mil reis. O Escrivão do Thesoureiro quinhen
tos e·c-ineoel)ta ~l'ltl reis. O Pagador do Thesoureir~

trezent03 mil rei,Çr O ComimlO dQ Thesoureiro duzen
tos e setenta mil reis. O Fie'! do Thesour~iro trezen,..
tos mil reis. O Escrivão do Regisro geral um COlHO

de reis. O seu Offieial trezentos mil r.eis•.Q Escrivão
60S Assentos quinhentos e trinta mil reis ~ e os emo
lumentos. que di.reitamente lhe tO~f\re1V das partes}
ii que passar Conhedm_e~to.. .
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: '5.1 O Superil1tendellte da Contadoria~eral. de Guer
1"a'e Reino um conto e quatrocentos mIl reis. O Pro
vedor dos ~xercitos 'com as incumbencias de Escrivão
da Mesa do despacho. e do real da agoa, que sempre
deve servir, um conto de reis. O Provedor das Re
vistàs Com ·a incumbencia de;) dobro das sisai, que
sempre deve serv.ir. setecentos e vinte. mil reis•.O
primeiro Provedor das ementas com as lI1cUmbenClas
dos novos .direitos das Comarcas, receita c despesa
do Thesoureiro das despesas da Junta) que sempre de
ve servir) oitocentos e -vinte mil reis. O -segundo Pro..
vedar das ementas com a incumbencia de Escrivão
da receita aos Executores, que sem pre deve servir J

seiscentos e noventa mil l"eis. Cada um dos Contado
res quatr-ocentos mil reis; e serviráõ todos por distri.
buição as incumbencias, que até .agora se davão a
Contadores certos, sem que ·por dias -levem mais cou.
sa alguma. E 0S Contadores, 'que cu despachar em·
Provedores supranumec.arios.) haverão ma,is -cem mi1'
reis de ordenadt>.

'6 'Cada um dos Execmores seiscentos e _vinte mil
~is; e sendo algum -delIes Provedor supranumerario J

haverá mais cem mi-I Teis àe ordenado, como dito he
dos Contadores. Cada um dos Escrivães das Execu
ções trezentos mil reis; e ,um ddles, que tambem he
Guarda-'Iivros, ha~erá por este Officio mais cem mil
reis. Cada um dos Escrivães da Contadoria getal tre.·
zeritos mil reis; e serviráõ entre todos por distribui.
ção as incumbencias, que até agora se -davão a certos
Escrivâes., sem. que .por eIlas levem mais cousa algu.
ma) como fica disposto nos Contadores. Cada um
dos Praticantes do numero cento e cincoenta mil reis;
e ·servir·áõ entre todos por distribuição as incumben.
cias J que até agora se davâo a cerras Praticantes)
s~m que por ella~ levem mais cousa alguma, como
dIto he dos Escnvães. Cada um dos Praticantes' su.'
pranumerarios vencerá seis mil reis de Ordinaria pa-

LL. Ex/r. 'I'Dm. 111. L . )
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g-M pelo Natal de cada l!I m emno. {) P.ort.eiro dá 000..
tadoria. qllle tambem serve de Thesoua-eiro das despe~

7.~S de1l;rs ... por amoos os empregós trezen<tos e trinta
D'l11 reis. O Aj"ucJalÍte :clo Gaa'rda.livros • que tambem
serve .:dcr Porteiro da Casa. em que residem os Depu.,
t:ados da Junta J quando -vão á Contadoria. por ambos
os el;npregos du~elllto.s e cincoenra mif r.eiB. Cada um.
dos Continuas cem mil rei·s. O Meirimho dà Conta.
doria aite:nta mil reis. O Esorivão do dito Meirinh.o
oitema 1l1.1il.reis. E ltodos estes Offidae.s da ContadDria
ge..ral haverão clas partes os emol111rnent'os • que direi..
tamente lhe pertencer.em. -

'7 - O Vedar geral da Côrte. aI-em de duzentos e
quarenta mil reis. que vence de sC)ldo como tal) c'
c.-.orno Vedar das F.ortifica.ções. haverá mais pelo or..·
denado de Con&enludo:r do Assento e pfopinas extin.
eras. -sSete.centoo e .sessenta mil rcis • qm.e. ao todo faz
um conto de reis. O Offieial maior da mesma Veda
ria entralloo o so.lclo • quat;m.celiltos mif ~r,ejs. -Cada um
dos Commissarios de mostras. entrando.o 'sDldo. dlil.:
zentos e quarenta mill r..eis. O Escrivão do Hospital do
ÇastdJo , .ses'S.eota mil tieis.. Cada t1tím dos Offu:iaetl-da
Vedoria, ,e-furando o tl.01d.0 t cento e oitentá m i1 reis•.
Q·Oificial. que .servj'r de Esenivá.o,das Fo:rtiiic.a.ç.roe'S,.
po.r este --emp-J"ego Qay.eoí. -roai.s nav,enta e seis m-ii reis.
O Dffkial. que -senúr de Escri'V'áo da CAAser'Y:a-roria
dos A:s~nt'@s. :h111v.erá <m:ai~ por este ,empl'eg(j) -ee.orD
s.ess.ent'3 e oita ru·ill1ei~ OO$lkia~.. ;qlle senvir de Cen.
tad@f e ,til~ Hmq.líJc«'e.<iI,Qf' • na \'terá mais :P.(l)! ~te ~B'lpr.e

gl!> -.setenta miíl Jfcis.,o Hffu::ü(Ldo Reg:i:sú0., ent:r.a1'lcla.o
soldo. i:.emto e >VilllU: .0011 ~1fjli. Ü .primeir.o E&cri'vio clo!i
l!J'li\ntimenros ., ~1irandC) o sold0 .• .ceRto e v.in-ue e cinco
mil 1'cia. o -s.egw:ndo ES0iivã.o .dos mantimentos) en.
tr.an{i{o o .soldo. ~ent~ e yinlte mil·rt:~. Cada um dos
Pratkante:s ,dCi> 'numero. ert!raod'Ü o soldo. e :serwindo
de Df~c,iíl..eJS .• ~9W e dezoito mil reis:. Cada tlm .das
Pf,alicaB~ :su,pranumerarios qUitrenu.e ci~c(ll mil reis,



E x. T Il Â V Â $ Â !" T E S.

o Porteiro e Guarda-livros, por ambos os.. Officios
(ento e vinte e cinco mil reis. O seu Ajudante cento
e dez mil reis. O Continuo cem mil reis. O Pagador
geràl da Côrte, entr:tndo o so~~o, trezentos e oitenta
mil reis. Cada um dos dous FIeIs do Pagador geral.
entrando o soldo, cento e vime mil reis. O Almoxa.
rife do Hospital do Castello, entrando o soldo, cent~
e cincoenta mil reis. O Meirinho, e seu Escri\lão.
já vem deferidos na repartição e titulas da Junta. E
todos estes Officios da Vedaria, Fortificações' e Con
servatoria dos assentos le'la~áõ das Panes os emolu-.
mentos) que direitamente lhe~ tocarem.

8" O Superintendente dos novos direitos, que tam
bem·he Juiz privativo dos devedores da Fazenda Real
da mesma repartição, quinhentos e ci!1coenta mil reis.
O Thesoureiro dos Novos direito~, que he. ExecutaI;
da sua receita, auendendo.se ás quebras do seu rece~

bimcnto, quinhentos e setenta mil reis. O Escrivã~

da receita e despeza do The.soureiro, qUe! tambem
serve- de Executor das Fianças, quatrocentos e cin..
eoenta mil reis. O Escrivão do Registo geral cento o
oitenta mil reis. O C;ontinuo cento e vinte e cinco mi.
reis; e todos levaráõ -os emolumentos, que dircitamcn.
te lhes tocarem.

9 O Superintendente geral dos quatro e meio por
cento da Côrte e termo, quinhentos mil reis. O Escri~

vão do dito cargo cento e oitenta mil reis, e os emo_
lumentos das Partes J que direitamente lhe pertence...
rem.

10 O Juiz do Tombo dos bens dos ausentes e con.
fiscados duzentos e quarenta mil r,eis) e as assigna
turas das Part~s ) que por clireito lHe tocarem. O Elicri~
vão do dito cargo cento e cincoenta mil reis, e os
e~olumen:os das Pa.rtes) que lhe pertêncerem. O Offi~
elal papeltsta do dIto Juizo sessenta mil reis) e os
emolumentos, que lhe tocarem•. O Porteiro e Conti.
nuo por ambos os offieios quarenta mil reis. Um

Lfl
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dos Procuradores do Juizo trinta e cinco mil reis; e
outro J que he Meirinho da Junta I vai pago na mes
ma repartição em seu' titulo.

II O Teneme General da Artelharia dt> 'Reino; alem
dqs duzentos e quarenta mil reis J que tem de soldo, '
ha;verá outros duzentos e quarenta mil reis Gie orde
nado pelas propinas extinctas e augmento ; e faz por
tudo quatrocentos e oitenta mil reis. a Escrivão da
Mesa grande da Tenencia cento e vinte mil reis. O
Escriváo dos Armazens. e Torre da Polvora I a que
toca Í1z; so/iduIJI escrever ã receita e c!espez'a do A'lmo
x.arife da dita Torre J' cento e oitenta mil .reis. a outro
Escrivão dos Armazens. e Tor.re da Polvora cento e
quarenta mil reis, alem do ordenado I que tem pela
repartição da Corôa. O Escrivão do cargo do Tenen
te General ,.J que tambem serve de afficial do Registo,
cento e' qllarent'a mil reis I.alem dOê·ordenado, que.1eva
pela reparüção da Corôa. a· Almoxarife d0s Armazens
do Reino cem mil reis, e ametade das toaras dos ge-'
ner,?s, que receber. a Contador da. Tenencia cento
e cincoenta mil reis. a Escrivão das separações cento
c eincoenta mil reis. a· Official papelista da Tenel1
eia quarenta mil reis. alem ,do que leva pela reparti
ção da Corôa. a Porteiro e Guarda.livros quarenta
mil reis I alem do qu'e leva pela repartição da Corôa.
O Meirinho da Tenencia cento e dez mil reis. a Fiel
e Guarda.chaves dos Armazcn8 oitenta mil reis. a
Fiel do Pateo dos Arm.azens oitenta mil reis. a Apon.
tador da Fabrica das Armas oitenta mil reis. Cada um
dos dous Continuas vinte e cinco. mil reis. E todos os
ditos afficiaes da Tcnel;lcia , e o Escriv1Co do Meiri.
nho, que não tem ordenado separado, por· ser um dos
Cóntinuos J Ievaráõ os emolumentos das Partes, que
pireita.mente lhes deverem.

12 . a Almoxarife da Torre da Paivara .noventa e
teis mil reis. a Fiel do dito Almoxarifc sessenta mil
,eis; e os dous Escrivães da mesma Torre já vem pa-
gos no titulo da Tenencia. .
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J 3 As propinas dos Assentos de moriição de Doeca.
que estão suspensas c depositadas_ desde o anno. de
1735 I' sou' serv·ido que se. repartao pelos Officlaes
respeeti vos I a que toeão , ou a seus herdeiros, e q~.

nunca mais se levem.
J 4- Não se levará. mais propina alguma extraordina.

ria sem nova Resolução I ou· Decreto meu; e quando
eu for servido de a conceder, se regulará a um por'
cento da importancia' dos ordenados dos Officiaes ;
porém para.os Deputados será. a dous ·por cento da
importancia da sua. Ordinaria; e a .mesma propina,
que tocar a cada .um dos Deputados. levará o Secre
tario de Estad'o desta repa·rtição. Os Officiaes meno
res I que. ti verem menos de cem mil reis de ordena
do, se regulará5 I corno s os ti vessem. E quando eu
for servido mandar que .os Tribunaes e suas Estações
subalternas. tomêm luto I se regulará· o que,·se· ha de
dar a cada um ·dos D(lputados d~. Junt2· a dez por cen
to da importancja -da. sua Ordinaria I e outro tanto para
o Secretario de Estado da Repartição; porém para .os
Officiaes a cinco por- cento. com tanto que aos Offi.
ciaes menores I ql,le não chegarem a ser regulados em
sete mil leis, se lhes dê sempre e.ta quantia pólr.<l
,luto. .
. I 5 ~ando algum. dos Deputados ·da .Junta. ou
Secrerario de Estado da .Repartição estiver doente san
grado, poderá a mesma Junta, com certidão" de M'e
dica, manda·r-Ihe dar uma -ajuda de. custo de se senta
mil reis; e quando do mesmo modo es~iver doente
'algum Official da me ma Junta e Casas subalrernas,
poderá mandar-lhe dar de ajuda de custo Olé qua
renta mil reis aos de maior prcdicamento; e dahi
para baixo :e~pectiv:1mél1.te. conforme ~ graduação
dos seus OfficlOs • nao baixando de dez mil reis.

16 E porque..,as sobreciitas Ordinarias e Ordena_
àos devem pri'ncipiar no primeiro de J.ulho dest pre
5çnte anno, para serem pagos aos quarteis pelo The..
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soureiro mór dos tres Estados ~ Hei por bem que sejão
pagos J não obstante que .os seis mezes deste presente
amio não vão em folha J cessando no pagamento dos
'antigos emolumentos.

17 Para os novos ordenados se vencerem J serviráé>
os Proprietarios os seus Offieios na fórma da Lei do
Reino (, ) J e Regimento da Fazenda; e quando por
alguma justa causa eu for servido conceder. lhes ) que
possão meHer Serventuarios) haverão estes duas par.
tes. e os Propriecarios uma terça parte dos ditos 01'.

denados (2). sem poderem receber mais cousa alguma
directa) ou indirectamence) nem ainda dinheiro em
prestado sem juro) pelo tempo) que durarem as ser
ventias. E os Proprierarios J que ti verem fi lhos) e AI~

varás) para estes servirem nos seus impedimentos)
não vencerá0 mais que um só ordenado. E não pode.
ráõ os Proprietarios) ou Servemuarios levar das partes
emolumento.) ou gratificação alguma) posto que livre..
mente lha offereção) depois das 'suas dependencias fin~

das J excepto os salarios.) que por Lei ·Ihes forem con•
.cedidos; e em qualquer dos casos J que contravierem
este Alvará J perderáõ ~s Officios ) para nunca mais
os haverem J os quaes se darão em vida aos denuncian.
tes) e sendo os .rransgressores Serventuarios J pagaráê>
o seu valor J 'a ametade para os ditos denunciantes. e
a outra paFa o Hospital Real de Todos os Santos -desta
Cidade; e estas denunciações tomaráó os Juizes dO$

feitos de Corôa e Fazenda J assim em publico) como
'-em secrredo; e havendo nas transgressões descaminhos
da mi~ha 'Fazenda) procederáõ contra os Reos crimi.
nalmen~e J, e a final os condemnaráõ nas penas da 01'.
denação.) e Regimento da mesma Fazenda J conforme
a gravidade das culpas.

Pelo que mando aos Deputados da Junta d~

Tres Estados) e a todas as mais Justiças e Officiaes e

(i) V.Ord. Liv. I. Tit. 97' '
(2) V. Alvv. de 2.2. de J'unhQ de 1~7 ) e 15 de Sttembro ile 16Sl6;
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pessoas .a que o conhecimento pe"rtericer , faç~ mui.
[O inteiramente cumprir e guardar este Regimento ~

como neIle se contem; e o fação imprimir. e repartir
por todos os Ministros. Of6ciaes e pessoas. a que
tocar a sua observancia. c-onservando o sempre na
Mesa do mesmo Tribunal. e em toda"s as Casas e
Estações, 8Ua-S suba1ternas. para que a todos seja pre..
sente o que neHe tenho -<>rdenado. O qual Alvará e Re.
gimento quero que valha perpetuamente. como Lei.
ou Carta feita em mew nome. e por mim assignada.
e E.assada pela minha Chanc lIaria , posto que pS.T dIa
não passe. sem embargo da 01denação em conn-ario
Liv. 2. 'Til. 40.• que para cote fim dispenso. Dado
em Lisboa aos 13 de Julho de J751. R El.

A/vará, em qll~ u derlarão novas pt1Jas ~ mais g-ra't'u
COl1/rfl as pessoas, 'que liraron presos. do poder da Jus/i.
ça ,011 derem para isso favor e ajuda.

Eu EIRei faço saIJer aos que este Alvará de Lei 1751
virem. que tendo consideração a que as penas esta.
belecidas na Lei do- Reino contra os .que"tirão presos
(10 "poder da Justiça, nem podem ser em parle execu_
tadas, nem tem sido bast~ntes a impedir a escanda_
losa liberdade, com que tantas vezes se com me te este
delicro; corno tamnem a que sendo este igué1'lmente
offensivo do meu alto e Real respeito. e da boa· ordem
e administração da Justiça. não deve ser differente
mente castigado em attenção á uraduação • e diversa
qualidade dos Ministros e Offic~cs. de cuj.o poder se
rirão os presos : ~erendo sobre esta materia dar uma
providencia, que possa proporcionar-se e igualar a
pc.na. e evitar com o temor della, que se repita um
~nme de tão máó exemplo e prejudiciaesconsequeu-
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eras: Sou servido determinar, que geralmente -e em
todo Q caso, em que toda a pessoa, de qualquer,'quali.
t1ade, preeminencia, estado e condição que seja, ti.
rar preso do poder de Justiça, ou der para esse effeiro
ajuda e ;favor, se for peão, ·seja irremíssivelmenre
açourado ,·e condemnado por dez annos para as ga.
lés; e sendo .. nobre, seja degradado por dez annos
para Angola, pràticando-se esta pena sem differença
alguma. ·nem respeito á qualidade dqs MinIStros e
Officiaes, que levarem os presos. E·mando ao Rege
dor da Casa da Supplicação , ·e Governador da Casa
do Porto, e aos Desembargadores das ditas .Relações.
e a todos os 'Corregedores , Ouv.idores. lui·zes • Justi
ças, Officiacs e pessoas destes meus Reinos e Senha.
rios. cumprao e guardem este meu Alvará de Lei,
como .nelle se contem.; e para que -v..enha .á. noticia de
todos., e se não ~ossa a'Ilegar ignorancia, mando ao
.Doutor- .Franci-sco 4ui~ da Cunha.de A.ttaide " do
meu Conselho, e Chanceller mór do Reino, o faça
publicar na Chancell~r.ia.. e .enviar a cópia delle) sob
meu Sello e'seu signal) a ,todos os Corregedores, Ou.
'vídores das Comarcas, e aos das Terras dos 'Donata
rios, em que os Corregedores não'entrao por Correi
çao, e se registará Ilas partes., 'em que semelhantes ·se
.costumão registar, e'este pr-oprio se lançará na Torre do
Tom~o. Dado em Lisboa a 28 de Julho de 17.5 I. REJ..

Liv. das 'Leis d" ChancclIarill a foI, .15.
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'Regimm/o da ~e!l{~ã~ t • •qUt se çs(abelu(o PIOfJ4mcnlt. '14
Çidãde de S. Se,qas-~iá..o Ir!..O Riqk.4..e J'!nri!o. ; I _

• ~ '... _.. .. _ J .. _ c ,ht1~ ~1 :.. J t •

.DoM: José, por graç:J! ~iebpe~s~fRei 'qe':-PortlJ~i 17S'[

.e dos Algaryes, 6tC; Façç s~~~ a~~ que e8,te Regi
mento virem, que tendo c~rmp~ra,çao a me represen
.taJ~m os PÓV,<il~ da pa,n~ d~(Su~ do p.,stado do Brasil,.
_que por fiçax ~€"J!l.tantaJgt§t'!m:iil !lo Relação da Bahia •
€pão. R.oj:h;Jl!"sSg~ iI nella ,!s,suasJ ç~u,~as. e~.tNPe.riQ1entos ,
,sem padecer granaes d'emóras, de~pçs~s.e perigos, o
.ql,le ~ó podia.elo'if"r-se', creand0,-~e outra Relação na Çi-
,dade de S. Seba§ti~º do Rio de Janeiro J que os ditos
.Pqv_os ~.Qffef(K~ão ~ m,!nte~ á slJa custa J fui servido
.W!lçdgr. vêr e~ta l!Jê!te.ria ço Co~sçl~o Ultramaril)o, e
:no O)e}J Desembargo do Paço, que se conformárão no
.mesmo parece~;, e por desejar que todos os.-·meus Va~_

-sallos sejão pro'vidos com a mais 'recta e mais prompta
..~dmjni~tra.ç~o( <;Ia Justiça, sem que para este effeito
.sejão gravados cO,m novos impostos t houve por bem de
~creara dita Relação, a_que mando dar este Regimento.
de que foi encarregada a dita Mesa do Desembargo do
,Paç,o, para se ordenar pelo modo e fórma mais conve
niente; fazendo-se por conta da minha Fazenda) e das
despesas da Relação. as que forem necessarias para a.
.su~ crea~ffi.o e estabe1ecimçmo.

, ,J

T I T U L O J.

Do tOVer11O da Relafão e/II COtltIflUtlt.

I Desta Relação será Governador. o mesmo) que'
~pe,~~ tempo o fo~ da Cidade e Capitania do Rio de Ja
neiro.

? O corpo da m~~rna Relação se comporá de de~
;LL. Ex/r. Tom. 111. M



D('sell)b,",gltd~~,; em-que 'Se-inclotte-1) seu -GRancelIer.
di_vi~in~()-se os majs lugares ~e sort~. quç sejã? cinc.o

'00 Agq;ravos • ',um l:ie OUV1dor'Gera~ do Crune. e
outro de Oltvido Ge-rat do 'Oive1. um de j'U\z dos Fei_
tos da Corôa c Fazenda. e um de Procurador da
mesma Corôa e Fazenda.

! '\'. . 3' {i)Chancéller s!rvirll j litamente de JÚÍz daQ,an.
cdlaria. o Ouvidor Ge-ral dó Crime servirá ium:atoen~

a Ollvidori odelle ~m\ odó o dest:ricto da Relação. (j)
"v-idol' era1 Cio ClV r ~e á tambem jui"Z' das Justifi..
(laçôes; e o f'rocuraeClC -dlá "Gorôa e F~lzlendá ba.de ser
vir tamõem d~ Promotor "da Justiçà1'. :.astirti'l<:-órno o
Juiz da Coroa o será d@ Fis ti.'. '.., :,- f: ~

4 -Todos ns sóbreditos Ministr<?s. e-xceptmado só;.'
mente -o Chanceller. não só bãe de s~r\"ir de AdjuntoS
uns de outros •.mas cambem servi'r t'eéi~roca'mel'lte nes
~e14S im~aime-nt'OO• -confórme as oC!cl!'ffendas os fei
t'Qs ue dós casos. pua que o âé-SPll'Cbo- sé 'cal1'tim~e sem
!>t:lterropÇoo. tanto a respeir-o -€lo Civel • <:--GlflO Cio Crb.
me ; e ..para este effeit-o o Govemador. ou ql:lem por

Ue servi'r. rogo que vagar a pmpriedade de E1'ua!quet'
lug'âr. 01:1 eS1:1vt"r impedi<:lo' a IMiniSlti'0. que o -servirJ

•

enoarregará a serventia a otltro' Desemba:gado'r. q$
~~~~ .

5 . o. despadl() se fa~á naCasa. ·qHe ,t-tnha -oraeAad.éJ.,
c-ver--se.há se·a cadêa da dita Cidade Ele 'S. 8ebastiãb
he·forte>e segura-, para que os presos -estejão nella 11
bom recado; porque seRoo <le 'Outra 'SOl'tf}, e. oràenar-IÍ
outra cadêa com a extensão, accommodação e instru.
mentos. que convem-.

6 Na Casa do despacho haverá as mesmas Mesas ~

a mesma órdem -de 'àssentos 'I e a mesma (órma de or..
ilatos, que lia na Casa da Relação da Cidade dQ Salva.

- o.r dã. B"hü.; t0ml\i1do o Governador e Ministr os
.}agar-es .•··qud1Ihes'~ompe~irem. seg~nda a formalidád'e
~bser_vada naquella Relação. - , - ~

,. -··-P-ara O c:xpc:<iiente do despacho liaveri na Rela~ão
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IS Ordenações do ~eino t com seus ~~pertGríoS'; cha
"criÍ... ~fllJ~~m l}m. jo~o dCl. TexçQs_ de Lei~-, t~om as
Glossas de A:ccursio. e outro-de Caoones; como tam-:
bem uro jf}g[) de Bartolos. q~.ultim~ eqi<i~O.

: 8_ :rQd~ ~ sobresiitG.!\ P~s Qargéld~fe~ ~Jlcfa·áJ.
vesti.~$ nll me~mª fórt;lilA.J 'G~e. ~ndli@ ~ da Çª~a d
Suppli<;~~ª9; ~ niq BQ.9YJfª9llill.,trar n~ Rel~çãQ ÇO)l1 ~r-L
mas a]gum~&. _
~: 9 Antf~ d~ ~n~r"f~m ~m dç~pacho .. se qil'l! to.d~~
QS dias Mi~ll pur lU1l Capellão. que o Goyero.aªqr
pataj$aoo~C.9Jn~r. ~ s<{ni pagE} ~ G(l.1!~1 d<ls dçsn.~sl\S eJ~
Relação; e acabada a Missa. começaráõ ã d~ª-Ras;har a.

cm que se demola áõ ~o rncLrio~ qllat o horas. por um
relogio t que estará na Mesa J em que o Governador
estiver. ." ,_ . ' .....:.

10 Terá esta 'Relação por seu destricto todo o Ter.
rifõrlQ,. que ·fi~ª- 'lo-~ul Óq E~ta<;l @p. B.r~[\l, e)Thctue
se comprcl)~lldem Jre~(! C9-ma!;cl\t; ~... S3.l?e ,o RlQ ~c

. janeiro , S. Paulo, Qu.ro pr('to. RiCj) das mortes , ·Sa~

bará, Rio das Velhas J Serro do friQ, Cuyabá, Goyª~

Zes t Pernilguã, Espirito Santo, ltacazes e Ilha de
~anta- Cat·harina i in~tlJiqdo toejaJl as Judicaturas t Qu
s.ridorias.e CapitanUis. qu~ se houverem ctcada, 01J de

/ povo..se .crearem (lQ referido amb>ito. que hej pur bem
separar inteiliamente do qestricto e jurisdicçãó clª Re,.
fação ~~ Bahia..
_ ;r I Os Ministros .da {Desma Relação ter~o pol'
d.estricto, como d~ Cone, quinze leguªs em df~!'Imfef'
rencia dá Cidade <;iQ RjQ de ]al)eiro. ~

I!2 C~d~ um .dos Mil]~tros, s~m disrincção algu
ma , serVira na dita Rel'ª-Ç~ por espaço de seis annQs t

se eu ames não m~ndar [:) çOJ}:trario t e por to<!lo {) ma~
tempo, até que ~he chegue successor, que oecupe .()
seu lugar res.pe.cuy..p.

,'3 Na fórma dos c1espacho~ e dos process.os glJar
tlamõwteiiímmente as.0.rd.eaaç-ã s.do Rl?Íl1o, accolflmo
dando.se porém se1VP.I;Ç fH)~ i§tjlos P[íJ.tj~ºQ.s.l}ar sa

1Yt2 ~



,'L
da Supplicaçãó, cm quanto se puderem' af'plicar ab uso
do paiz , se por este Regimento se não dispuser o con..
rn~- , .
.. 14. Os ordenados de todos os'Ministro's e Officiaes

desta Relação serão pagos por cotlta _éle minha Real
Fazénda; e só as propi-n'as ordinarias. e mais despesa~

hão de ser .sat'isfeitas do recebimento: das despesas' da.
dit~ Relação; e qUJndo por estas se não possa satisfa.
zer, hei por'bem. por' fazer mercê aos Ministros da
dita Casa. que se lhe pague pela Provedoria da Fj!zendJ.\
na fórma, gue tenho-ordenado a respeito tia Relaçãq
Ga Bahia. ~

T I T U L O II.
o'

Do Goverlllldor da Rdaçáo•
., , f· ...... f.

, Y5 O Governador irá á Relação as vezes que lhe
parecer ;. e ao"entrar e sabir d~lIa. se usará com eIle
o m~smo ceremonial • praticado com'o Governador da
Relaçãa da Bahia. I ,

16 O primeiro) que occupar este cargo. o servirá
debai,xo do mesmo júramento ) que houver tomado para
() governo da) Capüanra; e a cada um das que' se lhe
seguirem, lheserárdaclo juramento;hcl mesmarforma,
que se-observa com o·Governador da Bahiá.·

17 Nâo votará. nelll assignará as sentenças. porque
só deve assignar os papeis) que abaixo se declarâo; e
praticará o Regimento) ,de que' usa o RegedoF -da Casa
da Supplicação, em tudo o· que se puder appIícar.

18 Tera particular cuidado em qUe'se'nãe faltercorn
{). pagamento dos ordenados aos, Desembargadores a seus
tempos devidos) e maneira) que se.m dilação sejão
pagos aos quarteis no fim de cada um delles; e não
poderá tirar da folha Desembargador algum) -sem que
primeiro me dê conta (I).' , . ' ,

19 OGovernador proverá as serventias do~ 9!ficiós
til Y. Dmeto de 29 de J~eiro de 16~t;, •.
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de Jústiça e Faienda, quando vagarem ~ por qualquer
causa, ou impedimento, que succeder, nomeando sem
pre as pessoas mais benemeritas '. entre as quaes serão
preferidos os meus Criados; e de tudo me dará conta,
para eu confirmar os providos, ou prover de .novo J e
mandar o que mais for servido.-

20 As c'ondemnações de dinheiro, qlle se fizerem
cm Relação. se applicaráõ inalteravelmente para as
despesas della, sem que por. sentenças, ou outras or
dens se possão applicar para outra parte; e das mesmas

.condemnações haverá um Recebedor e Escrivão de
sua receita e despesa, a qual se fará por ordem do Go
vernador ; e para uma e olltra ser lançada, haverá um
livro assignado e numerado pelo Dese bargador, a
quem o Governador commettcr a intendencia. que con
vem haja soblle a arrecadação das mesmas condemna.
ções. . I I

o 2 r Terá especial cuidado' d~ que o Chanceller,
como Juiz da Chancellaria, devasse todos os annos dos
Officiaes de Justiça, na fórrna, que se diFá no Titulo
séguinte do dito Chancdler» e em que todos os. Mi.
nistros fação per si sós as audiencias', a que são obriga..
dos, sem que ~s possão commetter a outrem (I ); e
quando~ algum for impedido, o fará saber ao Governa.
dor» ou a quem seu cargo servir. para que a commetta
precisamente a outro Desembargador, sem que a pos'sa
commetter em Caso algum a Ministro da Cidade. Ol

'Advogado:, ainda que seja da Relação; e a t@das as au
-diencias .~ssist1rá um Meirinho com seus homens, pant
aCLJcrlir 'H) qll~'for necessario. 1.1 I •

. 22 O Governador tàrá todos QS rnezes lludienci'as
geraes-Clos presos; na fórma, quet se tom milndado a(1)
'Regedor da Casa da Sl:Ipplieação (2):;i·(loql, declaração
,porém. que para o:despacho,das di~as <ludi~ncias ssisti.
ráõ sómerlte res MinjtçQs j vçnt(mdo-se o~ ~e9.lPaohos.

'o t·, )trt ,,- ,. 'r r 'I' '1 '
(I) V:Regim. da Casa"d'á uppli DSão lJe7 de J~nhod 16db §.12;"'{
{2~ :V~Alv.deSlde'Mar~odeI742.S'Z.n i'i . "

,
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pelo parcaer d~ maior parte, e.entte eltes- serão- cett~
o Ou vidor Geral do Crime,. e. o Procurador da ·CorOO ~

como Promotor da Justiça. e o outr0 Minisfro serli
nomeado pelo Governador; e nestas visitas se pbservól~

sáú as Leis Ex.tra~agllntes • que ha nesta materia, espe~

cialmente a de 31 de Março.de 17.1-2. . .
- '23 - E para que se não retardem na cadêa os presos,
a que se não póde deferir nas visitas geraes. sou serv\do
mandar. que se as partes, a cujos requerimentos forem
preses alguns Reo!J, dentro de trinta dias não começa~

rem contra elles a sua accLJsação. que hei por bem pos.
são fa"'Zer por seus Procuradores, -morando em rna-ior
distancia " que a de cinco iegoas do lugar da accusaçãoi
se tome logo o feito por pane da Justiça; e caso. que
por bem desta, sem requerimento da parte, se haj,~

formado. a· culpa, e.dentro ~o dito termo não apparecer
parte, que queira accusar, se procederá pela da) ustiça t
porque tanto -em lfin,' c<lllin-o. em outro' caso. 'podem e
devem os Juizes cóndemnar os Reos na satisfação, que
se dever ás partes offendidas.

24 . Contra todos os delinquentes. que dentro de
trinta dias, depois de cerrada a, devassa e proce so de
sua culpa, não forem presos, se p~oeederá indefecti.
velmente na fórma da o.r~ação:.:Liv.S.'g'it. 126. que
mando se cumpra inteiramente.

25 A primeira vez',que os autos crimes forem áRe..
Jação, poderá 'o Governádor'colp os'JuÍzes~dos'mesmo3
auros) não 80 supp'rtr em bem da JJ.lStiça os defeitos e
null,dades delles ,. ,mas tlul"Jbem fazer. que sejão sum..
marios ~ attenta a graviáade do- :nso e urgencia. da
pr6vâ.; 'e e!ftll tn~sma fórma.de pTo.ceder .se. observará,
quando os Reos. -q~ nie forem' tllen01:eS I àe·y,il'lte- ~
6in.co atu\()s, qtiizerem"fa~r le -a:ss~ar mn jde"e~tar

ptlos .autos,. 'pará que~e~4he.s.111lgmitn. sUlJ.limariamrente;
o que po:rérí1 s'eo-não a'âmi-ttir'á, quando Ills dcliotos fOr

Te. de q~ardade t3:1... .qu~ por ~ks se).n,co~~.~~c:rp psn!
de morte natural. ou de ~l,lfamia• .te,alfida IllJs.que,.}O
correm em pena corporal.
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~6 Não sendo ~ Governador presente em Relação J

ou sendo ausente da Cidade de S. Sebastião, servirá em
seu lugar o ChaR<;iller I :ou quem por este servir.

~7 Terá o Governador muito cuidado, q~~ os om.
ti~e-s desta Casa e .Relação. e -seus Criados não fação
Qàmno J nem -o.ppressão algum'a aos moradores {ja dita
Cidade de S. Sebastião, ou de ourros lugares. acode fo
km enviados J tomandodhes os mantin1cmos contra
S'llaS vonta<ie's. ou ·por rnenore-s pr<'ços, do que valerell)
pelo estado da Ter.r-a. de maneira J que lhes não fação
vexação a-lg~ma ;.~dQ que se intormará as "e1.CS, que lhe
parecer necessario ~ e mandará proc<dcr contra os cul
pados , CORlO for justiça•
. 28 Favorecerá os GtHtios de-paz do destricro &
Re'la~o. trlã~ <:on~rminâo por modo algum que sejão
rnaltra~ados; mas ian:te.s-<mandar·á pUlteder com rigor
tentra t'}ue-m os m~est-al", .ali matuM-a·r ; e da~á ordeID.
com que se possão-w~eÀtat. e viver juntà das povoa..
5óes '-dos Pottl:lg'lre'l'CS ,-éjúdltado-se d'e11as de mai1eíra.
que'os que a-ndã'o no Sertio·,-folguem de vir para as dj...
tas POVOI'ÇQeS, e enteAdão que t-enholembran~a delles;
'Para o qúa1 efkito se guardaráõ inteiramente a l.ei, que
"Sobre stá mat-ccia mandou fazer o Senhor Rei D. Se
:J>astiãe 'IlO anno de -S 70, e todas as Leis, Provisões:oe
'Ordens; que "se tem -passa<iQ sobre esta rnateria.

29 >, Terá o Governador especial cUldado sobre as
lenhas e -madeiras J qu~ 'Se não cortem • nem queimelil
para fãzet roças, ou ou'tras cousas em partes; que se
possão excusar; e para -este mesmo cHeito fará guardar

<inteiramente-as oftlens , que se tem pa'Ssado s I:he-a ré
rpartição .dos .Lav~a~ores das plantas do" Tabaco e Açoi
car," e mantImentos da Terra, pal'a que uns se não, Ín.
"tromettâo "a plantar os ditos generos na rep'artição dos
ounos.~ ".

+
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T 1 T U L O lU.

Do ChaJlcdler da Relafã~.

30 Posto que o Chancellet:'. nomeado para crealí
. esta Rel"ação, deva servir debaixo do juram.ento. que
. prestou ante o meu Chanceller mór, cQmo ,hei pOli
~ bem; a todos os mais,. antes que sirváo, lhes será dado
.juramento em Relação pelo Governador, e em sua au..
!sencia pelo Desemqargador mais aptigo.
_ .. 3 I ,Terá o prime.irp lugar no banco da Mesa grande
,dlJ._parte,direita ; ~q~fl)Qo,acpntocer que enrr~ na Re-
lação. ou saia della. presente já. ou ainda o Go.verna·
dor. não só' se levanraráõ todos os Ministros. s~m sahir
dos s~us lugares; ma~ rambem o Governador se levall-:

-Jará do seu lqgar. recebençlQ-lhe de~te modo as corte~

.zias. que o.ÇhalKeller lh~ d.ere fazer ~ entl'i\qa e ~ahida
da porta. e ao tqm~{ e d,eix:,l~'o s~u lugar. .' '. '.

32 O Chancel1er.. pelo qu~ Rç,r,tence)a est~lçJlrgoJ

e porque tambem faz o de Chal1celler mór em alguns
(c~sos •. não só verá ,to,das as Cartas e,Sentenças. que fo
:Jem. dadas ,pelo~ Desembarg~dores da ~elasãoJ Ra~san.

~do-às • ou g!()~~ndo-as na~ m.esIT\a fórm~, que pgr.seu
;Regimento o faz o. Chanceller da Casjl,da Suppl~cação; ,
mas ta!Dbern passará pela Chancellaria tódas ás Cartas
e Provisõe.s. ~ssi de, graç~. como de justiça e fazenda,
assignada.s p~lo qov~rnado.r. conforme o'seu.Regill}en..

:.to. guardando nesta parte o do Chanceller mÓ~.j e de
,.uns e outros papeis levar~ as mesmas' assign~turas •
_~\>nced~das. ou que a9 diantç se conçed,erem aos dous
Aobreçlitos, Ch~allcelleres. •
• _ 33 Ao despacho das glosas dos papeis, queJorem
.assignadps 'pelo Go\.'ernador '. não s~rá pres~nte o Chan.
c;eller; aSSIm como o mesmo Governador não será pre.
sente; mas um e outro o poderáõ estar ao despacho das
glosas de todos os outros papeis.

34 E porque as sentenças t QllC o Chanceller as·
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!'ignar , como Juiz da .~~hancellaria., se n~o podem pas
sar por eUe, se passarao pelo mais antJgo Desembar...
gildor da Relação, que no passar e glosar guardar.á a
mesma ·ordem acima dada aoChanceller.

35 O Chanceller não GOnse·ntirá , que os Escrivães
em G[uaesquer Cartas" ou Provisões ponhão clausula J

de .que nãa passem pela ChanceUaria , e contra os que
tal dausula puse-rem , procederá na ,fórma da Ordenação.

3.(; A elle .pertence ., por bem deste cargo, .conhecer
das suspeições.. que se puserem ao Governador, Mi..
nistros eOfficiaes cla Relação; e assim por ser tambem
Juiz da:.chaocellaria, ha de conbecer de todas as suspei
ções., que se puserem a todos -os ;outros Ministros e
Offi.ciaes da Cidade de S. Seba&tião do Rio de Janeiro ..
denêro gella sómente; e pa.ra o despacho ·das suspei
ções, que se puserem ao Governador J que ·deve nã()
estar 'presente J nGmeará o ChanceJler os dous Adjuntos J

que lhe par~cer.; porque pa·ra o ,despacho de todas as
out-ras sl:Jspei.ções lhe serão uomeados pelo Governador
os seus Adjuntos.

37 E quando as suspeiçées forem postas ·ao mesmo
ChanceUer. como Juiz das que .se houverem posto
coorra as pessoas acima ditas. -se .tomará ,logo assento
entre os dous Adjuntos. e um Desemba'r'gador mais.
que o Governador nomear J para que se proceda na
fórma da Ordenação Liv. I. ~it. 2. §. 8, 'ril. 4. §. 5 J e
'ril. 14, §. 3.

38 P?fém,., gaando <> ChanceIler hou'Ver d~ julgar
outros feItos, ~sslm como o ha de fazer. por ser Juiz
da Chancellana, e lhe forem postas suspeições J no_
meará o Governador outro Desembargador J que f.'1ça
processar e despacha,r as mesmas suspeições•

. 39 E para se_~vitarem mu'itas duvidas, que podem
occorrer, sou servido. que sendo posta-s as suspeições
aJg4ll} Desern1?argador J ou outro Miniscro,se não com..
mett~ o feico a .outro algum, ,e -fique suspenso inteira.
meJ;1te o conheclrnent-o delle; tendo· se entendido, quç

LL. E~'r. ·úm. JII. N
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o despaého das suspeições se deve terminar em trinta
dias t e que estes ser-ão improrogave'Ís, sem embargo da
.Ordenação em co.nirario.

40 Porém se as suspeições. forem postas a algum
Omcia.1 ). que·no feito escre·va, o cOffimetterá o Góver
,nadar a outro, em quanto. durar o conhecimento da
SllSJ!>ei.çá~;. e este mesmo continuará @.,proccsso, se a
suspeiç.ão se julgar contra o Recusado t para o qut! ficará
'em seu vigor o teLmo de q.llarenta e cinco.dias , ·que a
Ordenação concede.

. ' 4 I Ü' mesmo.Chanceller.. I como Juiz' da Chancel
laria ,...conh-ecerá por acção nova dos euos de todos os
Officiaes de Jusüça da, Cidad~ de S. Sel1>asrião do Rio
de Janeiro I. equin'le legoas ao redor; € por-appellação

- .conhecet:-'cÍ. t-ambem dos erltOs de todos os outros Officiaes
de Justiça do destricto-da Relação I e a todos eJ.les pas
sará as Cartas de seguro pos casos t que por direito se
puderem. conced€r" dando-as. para si aos.. Officiaes da
Relação e Cidade" e quinze leguas ao redor t e para os
1\1.inistros das Terras aos outros culpados nos· mesmos
delicros; e deste Juiz-o ie não poderá. declinar para
ourro por privilegio àlgum', poStP que sej~ incorpo-:
rado em Direito.
. 42 Passará todas a,s. Cartas de execuções. das dizima:l
das sentenç.as t guardando em tudo o Regimento I que
~e tem dado para esta anecadação t e de que se usa na
'Chancel1ar'~a, da Ca'sa da Supplicação ;"; e conhecerá de
todos os feitos. t que sobre isto se ordenarem. despa.
chando-bs em Rdação. .

....3 ~ando. algum Contador d-as c.ustaS'., que servir
-na Re~ação, Ol1z no lugar, em que ella esdver, for
suspeito I ou i'mpedido de sorte t que não deva t. ou possa
fazer a conta. a commetterá o Chancell'er, corno- Juiz da
.Chancellaria a optra p€ssoa, que bem,lhe parecer.

44 E quando as partes quizerem alIegar errõs con
tra as contas das custas, se guardará tal ordem, que
.Ge o erro pro\'ic~ de-scc mal entendida pelo., ContadOf
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a sentença) recorrerá6·as partes ao Jui~) ou Juizes, que
, a proferirão; e se o eno tiver origem em ser mal la

vrada a ·dita sentença,) requereráõ a sua emenda aB
Chanceller» como 'Chanceller » :para que o faça -emen
dar; e consistiQdo o erro tão sórnentç-ern armar.a ~nta.
ou Garregar nella salàrios maior-es) ou indevidos, co
nhecerá tAtão o dito Chanceller., corno Juiz. da Chan
cellaria, commet-tendo a revista da conta a uma pessoa
intelligente • que bem possa approvala • ou emendala;
e neste caso proferirá per si os despachos. de ~ue a~

partes poderáõ sómente .aggravar por petição.
45 Em tudo o mais. a que neste' &gimento nã~

fElr dada -especial providencia J usará O Chanceller das
que são dadas aos da Casa da Supplicação, e ao Juiz da.
Chance11aria.; levandp em todos os papeill e sentenças.
que assignar , como Juiz. da Cbancellaria, as mesmas
as.signaturas, que ,lião 'col'l.cedida~., Olll ~m qualquer
tempo se concederem .ao Jui~ d~ Chahcellaria da Ca~
-da S~ppljçação.

<4:'6 As semenças·) que pr.oferir·, corno ChanceUer •
·serã.o publicadas na audie-ncia dos Aggra vos e Appel.
Jaçães pejo Mi.oÍstro, a que tocar; e -a~ mais sentenças ~

que pr.ofurir., ·como. Juiz da 'Chanc(:l1aria. serão publi..
ceadas ·na audiencia. que .fizer o Ouvidor Gerji~ do Cri.
JDç., por ser juntamente Ouvidor deIle.

47 ~ando'oChancdlçr for a~sente, ou i~pedido

d~ JliIal1ei'ra, que por isso não possa se-)"vir. ficará€> os
-8ellos ao Desembargador majs antigo da Relacão ; 9
qU;l! ,onbs::c~rá de tudo 'o que (J dito ÇhançeI1er podip.
,conhe<:er.

T 1 T- U L O IV.

Da Mm:, em que se devem despachar tllguw llegocios,
perJf1lceflles ao Desembargo do Paçp•.

43 :Por fa;l~-r f.avor ~os VassaU@s. que jissistem nos
Dominio§ gQ \Jltrªmal: ~ e servirão Q8 S,enhpres Rejs·

N 2 -'.



melJS a'11tecessores· determinar',. que na R'efaçao de G9a;
e·ao· de[>ois- na· da· Ba~ia', hou~esse uma Mesa, em que
~e €xpedissem alguns negoclOs, que pertencem ao
d-espacho e expediente do Desembargo de Paço; sonl
servido, que o mesmo se pratique em esta.Relaç~o:,

estabelecendo neIla a mesma Mesa...
49 Esta se comporá do Governadàr- dà·Relàção.

€hancellere o D@sembargador de Aggravos mais an
tigo; e se ajuntará- na mesma Relayão, todas as vezes
q-ue- e Governador.·julgai· convenienre. Os papeis, que·
nelIa se despacharem " serão assignados pelo Governa..
Gor e os ditos- dous Ministros:- e em meu nome, como,
abaixo se declarará,. se passaráõ·os Alvarás e Provisões j~

@·qua-ndo-l}aja alguma dúvida» ou negocio tal, em que·
ao Governador p-af.e~a conveniente chama.r mais- alguml
Ministro-·, ser-â est-e e Ouvidor geral do Civd.. -
. 50' Na dica' Mesa se despacharáé os A:~v-arâS:; de
fiança, pa ra cujo ~ffeito se. clarito' aoS' peti-çôes aQ (30-.,
v.ernador.,.estando em R~lação ...e os Alvarás coneedido&.
se passaráÕ' em meu nome,. e se àarao assignados pelo.
G.overnador, fevando t:odas as clãusulas» que leváo os.
Alvarás de fiança-, que·se passão pel.os meus Desernbar~.

gadóres do Paço., de que-se Ihes,·da-rá a minuta.
':5J - OS ditos Alvarfis·se nâo-concederáõ em-'Casos de

re!i!stençias com· -armas, falsi-dade» força· de mulher"
'injuria féita--á.p€ssoa· tomada-ás-mãos, ou·delioto (wm
<mettido em Igr-eja. injuria atroz· fei·ta em Juizo, ati
em lugar público» cutilada-pelo rosto com tenção-de se
dar ,. ferimemo de bé--sta J QU espingarda) a-inda qtle não
s~a de proposit~ ;- morte, ou crime de-- fazer- a1:>arrar-';
uso .de faca J ou Gutra- qualquer arma c!:lrra -, com que·
se possa fazer ferida penetrante; e tambem se· não con...
~ederáõ' em ou-tro-·algum caso maior, quC' os acima re-
feridos, ou dos conte-Hdos na-Ordenação do Livro J.

Titulo: Dos Desembargad~!ts do Paço no §. 24:. j. e isto
se- pr~lticará assim 'em 'tod6s os sobreditos casos, posto.
.aue h~ a: Fe~d~o. da eanei. ~ ~m -to49S o~ .m~!1i se 'P'l~~

• I



EXTRAVAGAN TES;

l'âõ' concedér 'os Alvarás de fiança) aindaque se não·
junte ó dito perdã'o) nem o Réo esteja preso). se dous
dos ditos Desembargadores ferem em parc!cer que se·
E:ol1cedão. .

52 Os Alvará·s de fiança se concederáã por tempo.
de um anno, e se poderáõ reformar até duas ve1ies·só.
mente; conced{!ndo..se- por cada- uma o mesmo tempo.
-de um anno; e se d(:spachar'áõ as reformações na mesma
fórma-, que por este Regimento se devem despachar as.
concessões destes Alvarás:..

53 Na mesma· Mesa se pod~ receber tamBem·
petições e- perdões, e despachalas na mesma fórma,.
(i}ue se-despachão os Alvarás de fiança, offerecendo-s~

perdão- da- par-t€·, e não'sendo as petições de penas pe...
Guniarias ;' e· pod@-rá·tambem commutar· as conderrma
yõeg.·" ou· penas., que pelas culpas se mereciao, em pe....
(lunia-,iÍl5"~ 6tI.outr·as ,. comg melhor 111e'pareceJ1; não.
-senda porém'as-de degredo-de A'ngora'"au e;ai<%s-;-por~

que estas.. se' nãô poderáõ Gommurar. E ta moem não·
'Co mará· petiçg,es de· perdões ~m os casos- abaixa decla
rados ;- blasfemar de Dcos c dos seus Santos-, moeda.
f:lIsa, falsid~de, t.estemunho fa~o, mata!"', ou ferir com
bésta-, usar: de arGabuz·,. ou espingctrda, e qualquer'
arma· curta, princi palmente faca, ou outra, com qult
'fazer ·se possa ferida· penetrante, posto que Se! nãO' se
guisse morte, OUl ferimento; propina:ção de- venen()"h
ainda-que morte·se não seguisse, ou ·de qualquer reme...
dio para abortar, seguindo.se o abort,9; morte comer..
~ida a-rraiçoaoamtwee; quebrantar- prisões per. força ;
pôr fogo· acinteme·nte ;. forçar mulher; fazer') ou dar

-feitiços; Carcereiro. Que soltaI" presos· por vontade. atl
peita; entrar- em Mosteoiro de Freiras com proposÍro·

, deshonesto ;' fazer damno, Ol:J qualql,lcr mal por' di..
nheiro; passadores .de gado; salteadores de caminhos ;.
fe·rimemo de proposito ·em Igreja. ou Procissão) onde
{Pr,. ou estiver o Santíssimo Sacramento ;. ferimento \l.

Q!!.:.ean'ad~,de 9.~al'1~er J~iz ~" posto q~e pedane.o'a Oai.\



v~ntan.eim •'seniJo 'sobre seu officio j' f(}r.ir ) -:01:1 -e,spanl:ar
.aigl)ma pessoa ~ms:da ás mãos ô ~urte cJ que ,pane dç
UlafoOO de 'p.rata,; manceba de Clengo>t ou -Frade') quer
seja de pautas-a dentro) quer de portas a .fóra) Se ,pedi,!,
.perdão segunda vez,; adulterio) seado leva'da a mubher
de ~a de :seLl nutri.cJa j ferida dada de proposito pelo
rosta. «illl mandato para se dar ,,'s-e 'Com effeir.o se .deu,
la'firâo formigueiro a ten::eira vez...; condernnaçãe de
""çol1res;; ~m:esl:'o 'C1ll quldq,u,er gráa que seja) 'Safv.o,se
.pedir dispensa para effeiro cle casar. mostrando .certi..
tidão-GO(!) R1l41q,ycira I) pejo qUa'lt-i-ver 'imreoM"ado ,disp.cm
-sa.ção.) pa-ra a ql1M ·ser ll1cagçada ~ se ,lhe conc;edera G
llemp() d'e amIO e meio s<i)mente. '.com clausu'1a 'j .que.
.não 'viva no mes,m<0 lugar e ·seu teJmo~ ;E assitn maJs se
inãa temaní pet1içãe de perdãe de Ca,rcefei.no da Ca.dêa
;da &eLação ,; -eu ~a Cidade de S# Sehas·[jã@ do Rio de
Janeirci>., "i1em de outre:> qualCil,uer caso e -(:cU'lpa ·ma,ior J

"lJUe as aeJuna lfeneri-das ; -e em tocl-os <>s outros ,çaS0S"

parecendo ag'Governad~eM:kflistros ac,1ma diws",que
ha C<1:1.1Sa :patra ;alglJm.a,s culpas, eu pecas dew~liem 'Ser
percl"Gada'S diV't'e\WU~1<l\te, em ,consideração da qu~.Lidade

das 'pleSGO;U;~ ,60oasúio icd~ ·deHc~Do, t-eA1.pO -e lll!lgat" !klIe..
tO.m 0lllJrraS ci-nalllftlsmnc:has., poder.â-f> '~,er per,do.~Gias )S~m

lIilU$ra 'COllllll'lil!l!t<llç~.a alguma.
54 -Da_ mesma '{ô.rma. :l'l(õYr deSl~açhp <da (m~s.11):Il

Mesa ~ fé'OIilm :a formAlidàde lve,fedda , s.e pa-ssará& em
meu myme A..h"a~vá-s para .gs·,ciUlpados ·~.m .a-lgu1lS 'c~i\lil1~

~e ?ockl'f'lB i v:rar =FOT pr.oc-u·\ia.d~r, 't;.m 'Ca-s~ q w:e ·aljl\;'l
fie Hwrem .sa1w:s.; -e assim lmesma Alva!fás de 'blJsca a
Caroelleiros, 'e :par.a seia?erem fintas ~ara 'ObIi3S ~ú<J;>~i

cas do.s COl~ce1laos aré a q,uantia de I'00i/) cós.. e pll.m
entregar fazendas ;de .au-selUCS aor..é a ql1atltia .<de 2fo.~iI>

, ,reis ~ e [i>l-ra se ,paderem -segl:tir rap.p>dlaç:Ões e ~ggra"'~s.

:sem ermbarg(} de se não app>etJar ) .nem 8g~rava'r t:JP
!tempo. ,e,de serem haNidas 'par doo.e.nras ) .e não ~eg.uí

pas; e .para se paderem ']l),FOv.arr pela 'pr~.va .de .di,rcic.o
comiuum .a~ntrflCIl<i)S,até a q~anlli~ de ,lG'Úl> l'.eis. ~

)
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. S5 A dita Mesa;. terá igualrnen~e jurisdicção I· pára
ma-ndar passar Ptovlsões para se citarem os presos em
caso •. .que pela Lei he necessario I ~rovi~ões de sU'pple.
menta de ·idade lo Cartas. de emanclpaçao, e reforma!-.
de Cártas- de seguro.

56 Em a mesma· Mesa se e1eg~ráõ" as pess?as, que
devem ser-vir-de Ver~adores na eIdadc do RIO de Ja..
.neiro ". pr.aticando-se o- mesmo, que se observa nó!,
Bahia-•.
o 5-7 NeIla, se tomaráó tamb~m os Assentos s?bre :t$.

Cárras, que por acordã'o do JUIZO da Corôa se .tIverem
passado aos- Juizes. Ecclesiasrices I' sendo ouvIdos na·
mesma M'esa os ditos Juizes (q uando compareção) , os'
ea Corôa. e o Procurador della I obser~ando. se tudo ).
ç,omo se pratica· no Desembargo do Paço clesta Côrte,
tanto nesta· parte ,como nos mais casos· acima referidos i"
nos quaes sómentee usará'a dita Mesa da suajurisdkção)
sem que pGr moúvo de igualdade de razão, estilo h ou~

outro algum, o possa exceder. ,sem especiaLmercê mi.
nha. . -

Dos DuemlJãr-gadores dcs Aggr,'l)()s I· 4ppe/l"fõuó

. sS- Os Besembargadores. dos A'ggravos gua-n;Jaráõ a·'
ordem, que- por minhas Grdenaç5ês e Extravagantes
se- tem· dado 30S- Desembargadores dos Aggmvos e
A:ppellações da Casa da-, StlppUcação, para o despacho.
dós.aggrav0s ordi·narios, e das.appellações das sent~n"

ças ~dinitivas e"interlócutmias', dias· de apparecer· e-.
instrumentos> de·aggravo, petições e cart'a.s ttstemu
nlfaveis; e terão alçada nos fjen$ move-is até-trC:ls míl1
'eruzados to. e nos de ratz-,. até· dou'S mil cruzados- indu~,

siVt-, attefldichr sóment-€ a qllQFltia-'principal') sem com
prehe~são-dos fr.uctos e, custas; e· passando as' {tiras>:
quanna·s t na mant'üa acima declarada. poderae as~

panes agg~var ordina·riarnente, para a. Casa da SUBI? .
J:a~~o.. - _. .



, 59. ~ando as parte's aggravarem ordinariamente
para a Casa,da Supplícação, e os Juizes, que forem na
sentença, se mão conformarem tod9s em receber o ag_
gravo., se ajuataráô na Mesa grande :c·om todos os
outros, que na Relação estiverem; e do qu~ .pela maior,
parte dos votos se venGer sobre flegar .. ou conceder
·0 aggrav.o. se fará assento no feito, e se cumprirá

. inteiramente,. _
60 Aos Desembargadores dos Aggravos e Appel~.

lações pertence. quanto ás causas civeis. conhecer dos
aggrallos or.dinarios ,·que se tirarem dos dous Ou.vi
deres geraes cio Crime e ·Gi·vel.. em conformidade ·de
seus Regimentos. e de tod~s as appellações , que sahi...
rem d'ante quaesq13er Juizes. assim da Cidade de S.
Sebastiãó do Rio de Jan~ir0, como de wdas as ,outras
Comarcas do destricto da Relação, ainda que sejão
interpostas ·dos Provedores, e out·ros quaesquer Juizes
~os bens dqs defunctos e ausentes, .e .dos Residuos e
Captivos. ~ .

6-r E bem assim quanto ao Civel, conneceráõ taro...
:bem de todos os outros aggtavos, .que se tirarem, não
t;ó dos Mir1Ístros acima düos; mas ·rambem dos que
,despacharem ,em Rela,ção, quand0 os aggrav9s se in.
terpuserem dos despac1:ios, que estes mesmos ~iHi

stros preferirem, eu tlevere-m p.roferrr par si .sós; 'com
tal declaração porém, que d@s Miaistros, que r-esidi
rem na Cidade., e quinze'legaas ao redor, se. aggra
vará par petiçãe, e dos que residirem fóra do dito tcr
mo., se aggra~ar.á por instrumento,~ ou Garta ,testeruu
nhavel.

62 E qual\to.ào ~Cri.me , -só poderáq os di-tos Des
embargadores conhecer dos aggravos, que por peti.
'ção se úrarem d~a~te os outros Ministros, que despa~

chão em Rclaçãe, se as d'espachos forem , ou àeverem
.ser proferidos p(}r ·elJes 1iómen~e; porque tpqas as ap
pellações e os mais ag;gra vos 'crimes se ·devem j,nter
pôr~ .p.í\'ra,a Ouvigor g~ral do Crime J para o Juiz da
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Chancdlaria, e para o Ju.iz dos feitos da {:orôa e Fa.
zenda, como em seu Titulo se declara.

63 Q!1a'ndo 'na fórma sobredita se aggravar de al
gu.m.Mini~tt:~ , .que despa~ha em Relação J a...tempo
que Já no feIto tenha Adjuntos celtos J ·estes mesmos
o serão no despacho do aggravo J -mett~ndo.se de novo
um Minis.tro., .que .Q relate e v-ate nelle J em lugar do
Relator do feiro J .de que se aggr.avar.

64 Tomar.áõ tambem conhecimento dos aggravos.
que se tira-rem do Governador; o que sómente terá
lugar nos mesmos casos J em que do Regedor da Casa.
da Supplicação se póde aggravar para .dla; e ,no despa..
cho destes aggravos . votaráG o Chanceller , e todos os
Desembargadores dos aggnvos; e sendo iguaes os
''Votos, 1V0raráõ outros Desembargadores J que na Re
lação se acharem pr.esenres; e o que pela maior parte
dos votos for acordado., .se cumprirá. J

65 Nas Appe1-laçõcs , que nã.o e~cederem de cento
e cinc.oenta mil reis> basiaráõ dous votos J cemformes
.em confirmar J ou revoga.r J para se vencer o feito J e
dtsta quantia para c.ima., serão pa·ra ó âito em~ito ne
{;essarios tres votos, conformes em o mesmo p;recer de
confirmaor J 011 revogar.

6ó Todas as Appellações J dias de appll1"eCer J ag
gravas de instrumentos e cartas testemunhaveis se
reparriráõ por distribuiçao ent.re os Desembargadores
dos aggravos. Gomeçando-se pelo mais ~ntigo. na
me-srna fórma que se observa na Casa qa Supplica.
ção; com tal declaração., que os d.ias de apparecer
E-e .despachem por conferencia J e todos os mais feitos
por tenções; posto que para o despacho dos aggra
vo.S., i<l1StltlnlClltoS e cartas testemunhaveis bastem
duas unções conformes.

67 As AppclIações e Aggrav.qs J que ao tempo.
em que esta Relação começar o seu exercicio J se acha.
rem interpostas para os da Bahia, se exped-iráõ para
(:sta nova Relação.; e par.a que assim. se cúmpra J s~

LL. Ex/r. '[om. lII. O
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publicará. este novo'estabelecimento em todas as Co
marcas- do' d€stricto respectivo por pregões e editaes ;
porém. acontecendo' que pGr ignorancia desta minha
determioqção se interponha e expicla alguma ~ppel

lação, ou agO'rFlvo para a dita RelqçãQ da Bahia: Hei
por bem J q ~e as sentenças J que na mesma Relação se
proferjrem, lle· hajáo por valiosas, seQ1 que ppr isto

. se fique contrahindo certeza para- os· mais incidentes J

que na exec~ão sobrevierem;_ porque os de,tas e
quaesquc-r outras sentenças se hão de expedir para a
Relação do Rio de Jan.ciro.

68 Os. Desembargadores dos Aggravos e Appel
lações levaráã as mesmas assignaturas, que presen
temente levão, .ou em qualquer' tempo se c<Jncederelll'
aos da Casa da Supplicação ;, cujos Estilos devem se
guir em tudo o que não for provido neste Regimento,
e.nas Or:denações do Reino, ~m quanto se puder pra.,.
tkar•.

'FT T U L O . V·I.-

Do Ouvidor· genz/ do· Crime de-sla Relaçáo~ ..

6'9 A-este Mi·nistro pertence o conhecer por 'acção '
nova de todos os delictos , que se commetterem na Ci.
dade de S. Seba~tião do Rio de' Janeiro,. ou outro
qualquer lugar, onde a Relação estiver,. e quinz.e le...
goas ao redor, procedendo. por devassas e. qúerelas ,
ou por S€lI orncio; e os feitos, que se processarem
em seu juizo, os despaGhará em ReJação.

70.. Nos crimes de traição, moeda falsa, falsidades"
«odomía , tiradas de presos da .cadeia, morte" resjsten~

<:ia á Justiça com feri,mento, e todos os outf.OS , a que
p,ela Lei fõr imposta pena: de maNe natural) .sendo··
.comm€ttidos na Cidacte,sobredita , pu outro lugar, em
que a Relactão e-s{eja, e.quinze legoas ao redor, será.
privativa do Ouvidor geral do Crime a jurisdicção oe
proceder pelos modos sobreditos; e .cm todos os, ou~r.QS .
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,casos J pelos ,quáes for imposta ·menor' -pena J' será a
.sua .jurisdicção cumulati,va com os outros Ministros.
,que dos crimes .puderem conhecer J de sorte que neste
,caso terá lugar a prevenção.

7 I E acontecendo o tal -caso, que por suas cir.
cumsrancias pareça ao Governador ser conveniente.
,que deIte se rire devassa ,pelo .ouvidor ge'ial do .Cri.
me J sem embargo de:. estar prevenra a jurisdicção pelo
Ministro J com quem' o di'to Desembarga'dor a tiver
cumulativa, poderá o dito Governador. s·endo.do m~.
smo parecer o Chanceller J,commetter 3'0 Ouvidor geral
.da Rela~ão o tirar. devassa; e a' que elle ti tal' 'J se cu
mulará á que pelo outr.o ·Mil'listro eStiver tirada J e por
ambas aisim junta's 'ha'veráo os Reos (!) 'seu livramento
perante Q dito Ouv·ídor geral.

72 Nosçasos., que .provados in'erecererb pena de
,morte, sendo commertic!los fóra dõ lllga,r, em que esti
,ver a Rdação J e quinze leg6às ao :red6r, quando os

-Reos hou verém d~ ser ,Te~ttiGlos, se t~rtletrer.áõ com
.elles as propdas deva.sséfs.o nca'mdo no l-ugar o (Je que feI
J<emeHido o os l'rastádos sóm'c'nte das ditas' dev'assas 4

~qué serão 'ct1ncer-tâàas .pel-o Escrivão -da cU'~pà C001 o
juiz,; ·0 qU(~ ~tail'tbe'm se práticará nos mais casos o em
'que os Reos .se remetterem,j porque 'bastará, qtre se-re.
,met~ãa os tFa'slado'S 0001 -o -sol:iredito Iconcel't(l); e no }u
,ga-r,o em qde a Relaçao esti\f}r-o e~u,inte Je.goas ao-re•
.dor, se rcmctterá apropria cutpa J em 'fkat tr!t<slada•
.' 73' r~o 0u'vidor geral do Cr~me' ff~rt~nce pt"i'\ati.
. yamente o paBsar em todos' ás casos ;a's Garta,s de S'e
".guro o pedi.das pelos deliA<quentes o <que comm'etteréln
,qua~lquer deli-e·to Ina Cidade de ·S. 'Seoasdão do Ria êe
Janeiro» ou .ourre ltJ.g~t J 'btn 'que a :Relação estiver., e
.quinze ,le~oas -ao reddr ; .cóm 'ta'l &olaração J q1:l'e tlbs

'.casos de ~ÍFlórte, ou que 'provados ~me'Técer rn pena de
·morte natura'!' J ou cive1 J -,ou cortame'nto tle rmerHbro •
passará as Garras/em Re1a'ção com '1\djuntds·, tlunta .3-

...culpa; ·e nos mais casos:as pii-siaFá pel!'il-só.. '
.O~
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74 E. u- mesma fórml\'" quanto aos sobreditos·ca-..
. sos de morte t ou que provados· merecerem' pena de

morte natural t. ou ci:vet.. ou eorta>meu-to de .membro •
ainda que os delicros sejão commercidos fóra do deshi-
(ito t.aciméi' apomado., nenhum outro Ministro poderá
passar as Cartas.de. seguro, senão o-dito Ouvidor· ger~.

que as despa<:hará. em· Relação á vista da culpa-; e para
este effeiro hei por derogado nesta pane e Hegtmemo
de. todos os. Ouvidores da Cidade r e das Comarcas do

. deslricto·da Relação; de sorte que os Ouvidores ddlas
só poderáõ passar. Cartas de:! seguro nos mais casos nlio
exceptuados; e o Ouvider do Rio· de J a'fieiro,. ou 0urro
lugar t em q~e a Relação estiver, em nenhum caso..

7.5. ~ando. para se passarem as Cartas de segurO'
se remetterem á Ouyidoria gera} do Crime as culpas.,.
o que se.fará. pelo traslado dellas. não poderá o dito·
Ouvidor por seu despa<:ho,.. nem aino·a p.or despaoho

·,prQfertdo em Relação, haver por avocaGla oulpa fJara~

Q Reo correr nesto Juizo o seu livrar-nemo; mas será.
necessário para: este' efftU to to que a· cuJpa·. se, remetta.·
em fórma.,. citada a parte" se a· hou·ver~. , .

76. Não se concederáõ-mais que d·ua-s· reforrnaç06s·
das Cartas de seguro, as quaes, se concederáõ e des.
pacharáõ na rnesma,fórma"t que se de·vem por este
Regimento despachar- os -AI varás, de fiança; ·entregan-.
do-se as petições a(} GovernadO!: em Relagã0-, ou a.
quem n€lla seu car.go servir. _

77 De todos os Juizes inferi0r@s da Cidade de S,,'
Sebastião. do Rio de J<W1eiro, ou OUFr<> lugar,. em que
a Relação estiver,. ~ quinze legoos.ao reJ:lOl:'" poderá..
o Ouvidor'geral do Crime avocar todas as cu-Ipas nos
casos sómente, qqe provados merecerem pena de mor-·
ti~ naturaL-,.ou c.ivel , ou cortamento de membro.

78 Corihecerá de todas as ApP611a,ões crimest que
vic.rem á ,dita. Re1aç?o; c rambem de. çod.os-·,os Aggca...
VQS, que.se tirarem de qu~s_quer Ministros, que dos,
erimcs conhecerem i com tíll.deçJaraç~o , ql:le os m~-



smos agg'rav-os se ei~edil1áô por petrção .• quanto aos
Ministros de qualquer lugar. em que a Relação ('·g.ti
ver. e quinze legoas ao redor; e quanto a todos os
.outros Juizes. se expediráó os aggravos por instrumen
tOs i e guarduá a respeito dos que se if1terpuserem dà
injusta pronunciação. o mesmo. que acima se deter~

- .mina e recornmenda· aos·· Desembargadores dos aggra...
.vos: e ap,p€'llaçães.

79 O'mesmo Otlvidor~ge-ral do crime poderá de
spachar p€r si ~ó nos mesmos casos " em que o póde
fhzer o Corregedor çlo Crime da Gôrte; c'quando assim'
despachar·, se poderio aggravar· delle ordinariamente:
para a Relação na mesma fórma, em que do dito COF
l'egedm. do Crim€ da Côrte se p.ôde aggravar. para aI
Casa cia Supplicação. . .

80 Em tudo o mais, qU€. m:ste Regimento não vai:
decla.raéo. guardará· o dito Ouvidor geral o Regimen-'
to do Corregedor do Crime da Côrte, e as mais Leis·
Extrav~gantes, que depois do diro Regimenno se pm,:.·
mulgárãe j e tambem le.vará. as mesmas assignaturas,.
que presentemente levão os. Corregedores ck> CFime djl"
Côrte, Oll ao di-ame ·se· HICi:. €on-cederem•.

8·( Fará. duas a'ucliencia-s c·aàa..semafll1'" n'a~ Segun_
das e Sextas feiras de tarde. a· que· assistirá. o Meirinho,
das Cadeias, e em falta deste, .por a.lgum justo impe
dimento. qpe lhe.sobrevenha., o Meirinho da Relação•.

1 I TU L O Vlt

B9 Ouvidor gf,r;l do Cive~.-

-1l'2. A este Ouvidor gera~ 'pertél'lferá' conhecer porr
a~ção-n0\'a de todos·'os fei~os civeis, que se tratarem na- l

CIdade de. S~ Sebas~ião do Rio de Janeiro, .ou O'utro
qualquer' lugar', em que a' Relação estiver, e quinze
legoas ao redor; c de todos os que abaixo não forem
excepJuados., conhecerá, desp.ach<lndo.os p.er si.só ,a&é .
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1inal'setltença" I de que dará ãggra,vo ordinario para O~

Desembargadores dos Aggravos da mesnJyRelação ,se
á causa não c'oub'er na sua alçada; assiro como dos
despachos interlocutorios. que o mesmo Ouvidor pro_

!ferir. se poderá ãggravar no processo. ou por petição,
confórmc o que h'ó caso couber.

83 Tamb'em não poderá avocar as 'causas come.
çadas em outros Juizos fóra das sobreditas quinze le~

goas, nem âinda de dentro deste destricto, se as taes
'caLlsas se tratarem perante bs Juizes de Póra. ou Ou
vidoreS tia Cidade 'de S. Sebastião, e das Comarcas)
pos~o que possª cO{1heéer "como lhe compete. de todos
-e quaesqú'er feíto~ '. q'ue por 'meu especial mandado.
ou 'por exprêssa dispósiçãó da Lei se houverem de re..
,metter á Relação, assim como o Corr~gedor da Côrte
dós feitos ci éis 'conhece'de tóclos os que na fórma so
bréâità '~~ óe~en\ re'l\)'e~ter á , (>rte anCes de 's,entencia-

,deis.
~4- EHe te!rá 'de álçada até cento e c.incoenta rnH

.iei's InÓS i)'ê:ns inoveis. 'e a'té c~nto e vinte mil reis nos
'de' 'raiz.

85 TomaTá co'nhccimento das causas dos Prela..
aos, qu~c não te'r'n Superior no Reino, e d~s Viuv3s e
m4'is Pessoas 'miseràveis , que 'o quizer~in escolher por
seu juiz j comó 'tàm(jer:.o de todas as pessoas, declara..

,das na brdenação Liv. I. 'fil. 8. des<ttefo §. 4. em dial1
te j porém todos os feiras das sobreditas pessoas serão
sentenciaàos em lR'elação coi'l1l oS Adjunt<:Js. que o Go
vernador lhe nome,!r. procedendo-se em :tuclo da mes...
ma fórma" f}ue'o f:iJl o 1tliz clas ácçãe's no..vas da Casa
do Porto.

S'€> Fàní per 'si dUa) falicrrenéias em cada semana J

;na's Tel'ç1(s ~ Q!JiI1tas ~eirás de tarde.' a que assisl irá
'o MiHlstro l , que~de\l,~râs'sistir ás â'tldíerícias, que o O~
v.íd r ~eral «;lo Crime deve .fazer j e -levará ás mesmas
~s I~ -atClrflS ,"que são cón:Ce~ietas a.o C.orregedor da.
LV -te tio:. 'fe,hôs"Civeis, ou ao 'tHant~ se lhe conç~
derem,



E x T R A V 1} G A N T E S. IIr

87 Ao mesmo Ouvidor geral pertence paSSnr as
certidões das jusrificãções. na maqcira qu,e por seus
~egimenIos ~s passãp o J~i?- das Juspfica~ões no Con
selho da Fazenda. e o JUIZ de 1ndla e ~Jna J seguQd~

't qualida<je dos casos •.a flue pudef f1pphcar.se o Re
gjmeQtQ qos diJos l\1ill!stros•

•

T 1- T'J U L Ó· VIII.

])0 Juiz 9,os Peitos' da Corôa ~ Fa~f,!da.

8'8 Este 'M~~istro' conbecerá çe todos ps (citas da:'
Çorôa e f"a~.enda 'pp, acção nov~·. e pp.r aggra vos çe
petição na ·Cidade d~ S. ~çbasriã:o lilo ,Rio qe Janeiro t,

ou O~ltro l~gar. eP.' que a Hela~ã9 .es~ive.r • ~ quinze;
kgoas ao redor; e' fóra de~te desFricto. cl:mh~cerá por
~'PpeIlaçáo • .e 'por in~trum5 t?S, ,de aggravos. ou' carras
test_eIl'luAh~~les de rpdos,os ç,Itos fe!,tos • .posto' que
sejão entre partes; e os d'iros fei tos des'pac~ará em' I

Relação. confor~e a ordem. que tenho dado por mi
l h~as Or,denaçccs e· Extravagantes ao Jui,z dos feitos
da Corça e Fazenda da Casa da Supplicação; cujo
Regimento deve" guardar em tudo o que se lhe puder
~pplicar; _

89 Porém d~s sentenças deffinitjvas. que assim'
proferir em ReI<fç~b. pbderáã as partes aggravar or
e1intlriamente para a Casa da Sllpplieação. e Juizes da
Corôa, e Faze,nd'l. se a causa não (ouber na·sua a)ça
da. que he ól mesma 'concedida a esta Rela,ção. .

90. Conhtcerá"tambem. e despachará em Relação
todas as appelIações' e aggravos. que .s.e tirar~m dos
P·rovedores da Fazenda. não cabendo as causas na
alçada dos sobr~ditos'; os quaes no, receber e .e.xpédir
as mesmas a,ppellações e aggnl.Vqs guardar~q .a or~

dem. que, lhes for d?da por seus egin~er-to~ -; jCO~

tanto porem gue ,nos <:t\~os _. ·em ,qu,e ~} p'\.lder aPRel
lar. ou· aggql.var· de um Piovq,ior p~rfl çutros ~ fe r~
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'não achar presente no mesrne.lugar nqueUe, para quem
se devia appeltar , ou aggravar, se interpo.rá e expedi
rá a appellação e aggravo para o JltiZ dos feitos da
Corôa e Fazenda.
. 9 ( Das intcrlocutorias, que despachar per si só.
poderáõ as partes aggravar por petição para a Rela..
ção" se 1)0 c~so couber eSte r,ecurso. conforme a Or
denação.

92 Conhecerá ourrosi por appellàção e aggravo de
todos os feitos crimes, pertencentes li Fazenda Real;
e pelo que róra a esta mcsa)a, lhe pertc:ncerá o tirar
todos os a11lJOs uma qevassa dos Officiaes da Alfande-
ga • e dos m:ais da· mesma Fazenda da Cidade de S.
Sel;>;\sJ,iãQ do Rio de Jal)ei.ro ,.e quioz,e.legoas ao redor.
e s.era embargo de quaesguer Ç}rdens eln contrario.

93 Pertencerá ~SRecialmentea este MiAic;rro 0<=0

nhec_~r 'e determil'lÇ1r ',em Relação os aggravos , que
pO,r via de recurso se intentarem eootra as procedi
m~ntos <;los j l,Iizes e Pre1ados Ecclcsiasticos nos ca
SO$ " em qoe "ela Ordenação e Coftcordata do Reino
se póde usar d~ste remedio j o q.ue fará, guardando,
se em tudo ª' forma, que se pranca na çqsa da Sup.
piica~ã@. .

94- Se os Recorridos não ,cumprirem a prime'ira e
segunda C'lrtas rogatorias , qu-e se lhes devem passar,
9uando forem providos os Recorrenres » se dará a estes
c~!tidão, para que sobre o caso se tome Assento; o
<rua'l' sergÍ tomado ~rn pr.eseBça do Governador, não o
~~l1do a!gllm Bispo, ouvido o Pre1aQ.o, ou Juiz Ecc1e~

slasrica, de que se recorrer j se et!e , sendo chamado,
quíze'r ser presente {3er si , ou pela pessoa Ecclesiasti~

~a • q'ue deputar para allegar suas razões, ouvidas jun-
. tamente;, àS 00 Juiz e Procurador da Corôa, que oeste

àcto 'de'vcn) cOf)<!Qrrer; e n~o apparecendo o Prelado
e JLiiz'Ed:lesiastico, se procederá, sem embargo disro,
â se t.(jmu o Assento, guardando:se em tudo a form~

pr~ricada no meu Désembafgo do Paço.
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:9:S :Nest(!LAss.entosos~r.ão votos o <F:\lanc.en<!i' eOI
dous Desembargadores dos aggravos rna's~ntlgQS.,que

nãu lliouver;cm sido adjuntos /no clespacl10 dos recur
so i, e fO que por eIles • ou pel'a maie} pél<rte se iélssen~
tar- j eocumprirá' inteirament6 ~.d~ sOfte que--assentan~

do-se.'!set;em .ma~' pa.ssadas as' Gartas, ficará supprin
do "OJrecUI.SQ .' e:pel'ô «:ontrarioJassenta-üdo-~, que .cu
Carta$ forão bem passadas, se fará cumprir o provi
mento, na mesma fórma • que .se 'ollServa na Casa da
Supplicação.

96.' Porém se '3 p r;ie •. ou o Prela'd.o' 'C Juiz. Eccle..
siastico quizer recorrer aa meu Desemba\fgo da Paço,
eepodérá fa:z:er " sem :que por este' :recurso S.é suspcm
da na exec'U;ç~<lt".do Assento..· que~ se tiver' tomado i
para o que' se'lhe darão os'tnlslado~nlosautos, pelos
'luaes. na Mesa, dO':I>esemba'rgo do faço se~ examinanÉ
gO'Varnen e:'lO rtJt-re'cimep1io?<!dJfecrúrseçf lerdo:l'\'Ssent!(J'
~tlê(I1111lfá>rrpa' /i0QredTDa.1 sef! houvq xomadó ;' -e'o quo
se assentarl Jse1 mandará da lálexecução l'elo1Juiz dos
feitos da Corôa;:desta Relação.~r· ,

297 ~juiz'clqs Feiros'IOaJCOrÔa' eFazenda servirá
julltame.nue derJuiz Q() JEist::.0 ,-usando.erre tudOedo: Re-(
~Im'entbcladii ao Juiz dorFisco j',que:x:lespacha .na~asa
tia -Stippl;cação~.. ) ~r!l::H ;IJ;.J -J2:; LI':, ; I .1 JÍ
-i~8 J N 6ü:lade;de S SebastHio-do Ri'O:J- de Janeiro ~
ouf elit!r<> I ua;{qqer-l'~lgar, fem qu'e f a'Relação estiver J

~er.YJü:~bd~ ApQSentàdol' 'mór, para' fazer apo5entar~as
Mini?tros e Officiaes, -da RelaçâO"sómente;- e lse.rVlirá
l;1t1l~ero ldesAlrt'f6ra'Cel1 6. ,par rfa1Jeri;provét a QíGJa
de Ib14)oUVI'Q t.ug-al'r~ol1lfol!!it. rdOJtfiaminfentos, 'expe
4iliF1!:Jt!> rppf'seos Oificiaes:.as ml~g6hç4fl ',predsa.s-i guar~
da ~cI(j) oIl1J tudo () q1J~[se"p d'€ app i\7àr'") 'Cs'.Regimen..'
tos ,dossobJétd~tos G)ffia'fos<tie~t . Reino:;;.e prodeder4;1
ouvld~s as partes, breve e summariamente ; e eIlas
-poderaó recorrer ao Governador, que mandará vêr
por dous Desembargadores. dos Aggra vos Q processo;
e pelo assento, que se tornar, se continuaráõ, ou sup~

LL. Ex/r. erom. 111. p
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primilláõ .os procedimentos t lS(!QTr'q.uc· seja n'écessaTio
. tirar.se .sentenças-. ", ! -

"\,99 ,)Fará per si.duas audienciu, que serão nas ~ar.
,t!'s feir,!-s e.~abbados: de talide ; e leva,rfÍ' as m.esPlas
aS&iglil~tura:s, que pr.e~lueR'llmteJ6vã~ ..ou lantq'tléd~

q~er, '~G::mpo .se Gonceilercrm aos 'M.inistros " que ná
Casa. 'pa Supplicaçãe servem os Officios, acima ditas.·

IT I T U L O IX.

-,r Do Procurado aos Feitos da Corôa e 'Fà:uh'tia.,
(' f· r- r A 'j, j J

- -TOO " Usa.rá inteiramente d.o Regimcntll' dado a.os.
dous Procuradores) que na' Casa da Supplica,ção ~er...
vem estes Offieios.; procurando' saber ;se algumj I'es..
soa j'Jlwclesiasciça, ou seçular do dí:srriot(t desta R~I<\'l'

ção; lusutpa min.ha~ tJucisdlbçfío ,dtáunda ce ~~ireitos .,
pa~a !pr.rr>q:der 'f6 requere na- fórmél , que ,por minhas

. Ouienaçã.e, olItras :vrdotlsl Ihe:Jlstá I encarregado•. "
J o I Saberá parti.cu larm:erite das 'causas, que p~r

tencem â minha ~Corôa ·e. azenda J para'rff;Z'er ql1e se
prosigão em. s:~us ítonn.os ,<devid.os) eirt1guererr,.rpu fa'
z:€r' que miel1~s s.e5{r~q~oiral ttUiJJ 9100> frlrt: em-d
Justiça.; e para este effeito se lhe danls- .isi~1{~~- O
QOs . QS )ror:e~o Ij:çQhi. t~nt0, lforâ:ml·. $ Q§. equeri
{l'I(!ntos mas al.ldi~ncia~ ~(f. ãq ~ feirtl~s •pel'@ Sollieri1:a~ol\

das causa.s da C(l}roh;Fa~eõd51 e,fIsGo.) ~ que.o'Cfm>
Ministr~.ser4.ií\mb(un P C\:Irfldnr.. ' , (. J ',Ja ,f
- •'102 J 'Serv;J1ál ~iPhe.1t} •de -l?rp..ouJwr !Ãas! Jl1:tti4~s ..
de que. naiVeJ.á Q~I no e§mO$ ~rooDtlO1e.n~f)~ Qn~dipo$i

a.os~ dª Gasfl,·dª S,"J}plij.ta4ã'0 ~ujo R girocJlJ<tQ(~a1itljl.ii
imeiram;éntç.-; c ª~ Gm<ern'aoor ~nell1'regóJ Jquê tenhál
e pedal cuida~Q ClU que ~&..im:.se OltmpliBi r { ., ~~ .

"r" .• Jl_ ·'u',;r'!C.l.H.:> J/~ld ,cJ':l' 2.; <,,'l)['uo
0J '-J .. !.. ,.. ri t· -;~
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Da Faz.enda) que perMnce á Refaçá~. . I

, FO]' De todos os paramentos da Capella) e cousas
.pertencentes á compostura e expediente da Relação.
~e fará, iõventario·.,. pelo qual se tnrregaráõ em receit~

ao Guarda mór da mesma Relação) que de tudo dará
,coma ,. quando o Governad0r íha mandar tomar.

o

•

. 104 Haverá um cofre de duas chaves) em que
se- receba rodo o dinheiro) que l:OU servido applicar

. para as despesas da Rfda1(ã~ j e deste se fará receita
ao 'Fhesou reiro das mesmas despesas.) que será 0

Gl!larda mór) e.m quanto eu não m~ndar o contrario j

e das ditas.chaves terá lIJlil1a. o Juiz) que o Gov·ernadof
nomear, e ourra o sobredit.o Thesoureiro) que de
tres em tres anno$. dará conta )!Jtomando-Iha o COIÍ•
..raàor ) .. que. o me.smt'1 .. Báve-rl1lador: nomear j e ar.
mando-lha o Escrivão desta receita) que será o
Escrivão mais. amigo dais .appellações e aggrél!vos.

105 Todas as despesas se farão por folhas assi
.gnadas pelo. Gov~rnada[) om quem seu cargo servir)
ou por seus mandados.) em..que o Juiz porá seU' cum";
;priflltrrita.. :J _ " '

<' 106 Pertmee.rlÍ0 a este recebimeFlto todas as eon
<õemnações peiuniarias) impostas aos Réos por sa_'
tisfação €la. Justiça' ) e aos Advogados por .castigo de
t3lgl!lma calumnia) ou ig!'lorancia da Lei; e para que
,sej«. m~jsl ~Iélcil e certa a c@bFança 'das mesmas con
::demnaçQíes. s se. farão Ljvr:os. lem que sejão lança..
das 'poro kmbta'nça pel(j)8. Reratores dos Feítos , q~an'd'o

os despacharem) da mesm.a fórma) que se p>,tatica
Ilá Ca.sa da. Sl1pplieação j e se as ta~s G@ndemnações
-se: fiZ'erem~~s li'eitos-. ql:le fóra da ReIa.ção· se desFla
chão, Se.Ií' obr·gado cada um dos, Escrivães delles a fazer
registar dentro em vinte e quatro horas a condemna
ção) sob pena de ser suspenso por tres annos) sendo

. P 2
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f) Feito -processado fíA Cidade i em que a Relação
estiver.

107 P-orém quanto,aos Feitos, que se processarem
fóra cio dito lugar .. em outro qualquer do destr!cto
;da Relação. t~·mbern soo servi'do'l" que ~ condemna..
•ções sobreditas se qppliquern para as despesas da
IRelação,; e para. se ·tra.tar da liua arrecadação. serão
.obrigados 08 Ministros. que ptoferitem as sentenças,
e im_puserem as Inulra,'>. a remetter d.e tres em (res
mezes ao Juiz das despesas da Relação,. um rol de
todas: ,as condemnações .. por eHes. assignado; e não
o cumprindo .assim, se lhe não passará a C.ertidão.
que se deve junta>r c~m a sua residencia: em que terá
especial cuidado o CQrregedor do Crime da Côrre,
a que for comm~rtida a mesma residencia.

108 Pertencerá5 ao mesmo cofre as quantias de
, dinheiro, que se houyerem. dos perdões e commuta.

ções de penas, que se fize'(em.lconforme a este Re..
gimento. II

, 109 - E assim mais a importa:ncia. das fianças,
que se perderem, de que será Juiz o mesmo, que
o for das despesas da' Relação,. seuvindo-Ihe dç
Escrivão o da receita' c'desp>esa deste cofre.' I

110 Na arrecadação do que pertence ás despesas
se procederá por manclados 'do Juiz dellas .1f10 Jugar,
cm que a Relação estiver, e,quinzre ·legoas a9 redor"
e para fóra deste destricto se pass~ráõ Cartas pelo dito
Juiz assignadas, dirigindo-se ás Justiças das terras;,
sem que se enviem :por Caminheiros j .porque para
não serem omissos os Ministr.os».2 que as c.artíl's
forem dirigidas, se lhes ...:omminará nellás» que,. se
o forem, se Ille dará conta, para eu mandar que
no Desembargo' do Paço se lhes ponha em seu
assento urna nota, que se me fará present'l: nas
Consultas dos lugares, a que forem' oppdsitores~.

') , (



EXTRAVAGANTES

"T I T U L O XI.

Do Guat'da mór da Relação.

I II O Guarda mór J além do mais J que por- este
,Regimento. lHe está -·encarregado. terá. cuidado Idos
Feitos " petições e mais papeis J. que forem á. Rela.
ção, ou nella ficarem; e servirá. tambem de Distri
buidor de todos os Feitos J Crimes e Civeis J que á,
Rdação vierem j guardand6l em t.ud0 os Regimentos,
que são dados aos que servem· estes Offic.ios na Casa
da Suppljcação.

112 ElIte passará. os Alvarás de fiança e perd@es J

e todas as Cartas. em que assignar o Governador..
ou se houverem de expedir- immediatamente pela
Relação.

J I

DOS1 mais· Officiaes pertencentts. á.. Reláf90.

113 Haverá u-m Sallicitador da ] ust~ça J que usará _
do Regimento J daGo ao que serve na··Casa-da Suppli
cação j e o será, jwntamente· dos Feitos· da Gorôa,

-Fazenda e Fisco, e. como .tamb~m servirá. de ,Fiscal
das despesas da Relação•.

Ii4 O-Governador nomeará· dous·GHardas meno
res J que assistão ao Guarda mór' no e.xpediente da
Relação j um dos quaes será' Porteiro das Audiencias
dos aggravos e Ouvidoria geral do Civel J e do Juizo
da Corôa e Fazenda; e elIes serviráá, como taes J em
tudo o que pertencer aos ditos Juizos J exceptuados
sómente os pregões das execuções da Justiça, que
para estes servirá o que for pregoeiro, da Cidade•

. I I 5 Haverá um Escrivão da Chancellaria J que
servirá tambem no Juizo della J e outro do Juizo dos

:Feitos da Corôa. Fazenda e Fisco; o qual servirá
..tambem de Porteiro da Chancellaria.
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1(6 Haverá. dous Esérivães das Appellações t.

Aggravos, Crimes e Civeis, que escrevão por dis
tribuição com os' Desembargadores dos Aggravos;
e o mais antigo será Escrivão da receita e de~pesa

-dó c'ofre das d€\lpesas da Relação.
117 Mais um Escrivão dá Ouvidoria geral dO

Crime, e outro da Ouvidoria geral do Civel.
1(8 . Dous Meirinhos. um da Relação, que será

.obrigacdo a acompanhar o Governador, quando for
á Relação e della se recolher j e outr(i) das. Cadeias.,
que' fira mesma aGeJmpanha'rá. o Chanceller, e ambos
elles serão do General, e terão seus Escrivães.

H9 "Haverá um Enquereclor dos Feites Crimes
e outro dos Civeis.

120' E assim mais haverá um Carcereiro, e todos
estes Officiaes usaráó dos Regimentos dados, ou que
ao diante se derem a outroS- ta~s Hã. Casa da Suppli
cação, e~ quanto se lhe puderem applicar, assim
quante aos- emalumentos ~ como a respeito aas obri-
gações de seus' Officios. .

Pelo. que hei por bem que este Regimento se
guarde 'e cumpra na fórrna e maneira nelle declarada-j
e que delle se use, sem ~mbargo de quaesquer outros
Regimen~os. Leis. Pr0"Jisóes. ou costumes em con
trario j porctue todos hei flor deJ'ogados, como se
delles fizera expressa menção: e que este se registe
nos Li vros. desta Relação e Chancellaria d lia, como
tambem nos Livros- da' Camera da Cida-de de S•

.Sebasti~() do· Rio de Janeirro • a0nde se guardará o
proprio. e nos das mais Cameras do destricto da
mesma Relaçã'o. a que se enviaráâ cópias authenticas.
sendó primeiro registado nos Livros do Desembargo
do' Paço. Conselho Ultramarino e Casa da Supplica
ção j e assim· mando ao Governador, Chancell.er e
'mais Ministros d'esta' Relação, e a todos os mais
eovernadores; Ouvidores e Jústiças das Comarcas
respectivas, ql!e' o' cl1mpl'âo. e fa~ão .. au:mprir incei-
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Il3mcnte; Dado' m' Lishoa -aos 13 de Outlll:íJO de
)751. REI.

(r

----------:--------,
~l'Vará, em que u prohibt (J passar-s'e negras tios porlos de

N/ar para terras, que náo sejáo"dfls Do,,,inios de P()r/u
gale

Eu EIRei faço sabeI: ao que este Alvará em fórma
de Lei virem. que sendo-me presente em Cohsu1ta'do
meu Conselho Ultramari'no a grande desordem " com
que no Brasil se estão extrahindo e passando negros
para os Dominios. que me não pertencem) de que re-
ulta uO! not<;>rip prejuízo ao bem publico, e á minha

Real Fazenda, a que he preGiso dar o remedio conve
niente: Hei por bem ordenar geralmente) que. se não
levem n}'gros dos panos dJ} mar para teIras que não
sejão dos meus Reaes Dominios; e constando o con
trario )' se perderá o valor' do escravo em tre~dobro.

ametade para o denunciante) e a outra para a Fazenda
Rt-al. e. os R,eos de contrabando seliáo degradados dez
annos para Angola; ordenando outrosim) que. se não
dê despacho para a Colonia do Sacramento. ou outros
lugares visinhos á Raia Portugueza) sem ficar em r
vro separado (que deve haver nasProvedofia-s). regista_
do o nome e signaes do escravo, passando.se uma guia
palr<;t<a Rçovedoria ~-pu JtJstiça Ordin.aÜa do ugar., para
1Il'u.e se despacha::. a qual. de~e ser.obtigadg a descar~
.Fdgar dentro em ..um anno j e tod"sflali Justiças ,dp~

m~smos tugares da Raia serão obrigadfls 'a mandar EÕ;

do os annÇ>s lisra ás Provedorias da Cidade.da Bahia:~

Rio, d Janeiro ,de todos os escravos t' que entrárão.•
ç dios qu.e .se achão e existem nelles , d.et.::.lara_ndo-&e-os
qlae 1'l1Q.C11êráo. oh. fàJtfÍ"rão 'p.or catlsalijj..)st~) .. ou- por
passlU:.eD:\...pa 1ews d..as mU1hàs Co~qui~tí\.S .. Eçl~ q,lld;

'. ~ 1_
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Mando ao meuJ Vice-Rei e Capitão General de mar '4
terra 'do Estado do BrAsil, e a todos os Goverrrad0x:es
Capitães móres do mesmo Estado e Provedores de ~;i.
nha Real-Faz-enda delle... ia.ção ublicar este meu AI.
vará, o qual se registará nas Relações do Brasil, e em
t:bdas as Bro\'-tldorias da iFazenda Real) e mais partes.,
ande conv,ier '," para.que se tenha. 'PQticia do que pelo
mesmo Alvará ordeno, ·e se cumpra e guarde intei~a.

mente, como nelle 's~ Gontem , .sem duvida alguma,
,o qual valerá como Carta, posto que seu effeito haja
de.d'urar mais'iit um .anqo;,' sem' emhar.gó ~ã~Ordena.

.ção ·-do Lz.v• .2. 'Tit. 40. em contrario") e se publicará
e'regi~~ar.á na Hl-Ínha Chance11aria mór do -Reino. Lis.
boa a 14 de Outubro de 175 I.. -REI..

, J1\.eglstado .a 10'1, 52. âo Lili. 1'1. de Provisões da ~ecretaria ao
I 'Conselho Ultramarino; e na Chancellaria mór da 'Corte e ·.Rei-
-'1 I :IW, no JiVl;o das'Leis, afolo 'J7 'ver8j, I

I.

r ti 4 I .0-..;..._

1'7.5 1

.A/vará, ,~m que se determin{l, que os Em'/;orgos de Ou.re
, p~áo 'e SubYe{J~ão se rertJtlláo aos 'Iribunoes, de.d'On..dt.
:.. emanarem IiS) Fr~visõeS "' Cartas 4 oti Despachos lfj'bir).
(';çgado~ '," ,., ·l.) '"' -f'. ('1CJII!;

:. 1 I le" rtPI n " " 'J I: i lf l I)lhrc ( .h 'I

E II II

~ú EIRei faç;'saber aos 'qu'~ "esre Alvàrá em fôrma
de Lei virem" <iJoe tendo cOllsidera.ção á rndecenoia e
-pe,tturbaçib" q>\Jeresu~ca de se 'conJh~cer ê2A1 qo'aesque~

Juizos Gos!'ernbargos- de 'G>brepçãto ~I Sal1rep'çiO'.:JOU
()utres. sem lhames ""que; se1oppoem contra :os meuS
R'eaes Decre-tos. Resoluções -de COllsl1ltas e 'despachos
das :meus' 'fri\gullaes'; o que se dev.e evitar-, para que
a Ordenação do Reino se; conforme a ·resp>eito 'desteS
~barges com o que drsfloem 'Sobl:e. 'os embargos j

·O:pp0StoS. €ontra' as sentef\ças proféridas nas Rela'~ões'

:H~i p"GD.bem) ,que. v.in8otas' 'pllttcs'Jtom ;quaesque
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embargos, posço que ~ejão de_Obrep~ã9, 04 SybrepçiG
contra as Cartas, Alvarás, Provisões e outros Despa.
ç.h,Ç>s j que por meus Reaes .Decretos J ·~esoluções. d~

ÇOl}.sulr,as." Ol!.pespachos ç\gs ,Tribunaes se ~Quv~l'em

expeâido, se rç'rnett~9 logo~.o& Jl1esfQ~s ~Q.1!?asgqs. AOS

Tribunaes respectivos com'suspensão, ou sem ena, se
gundo o estado. em que se achar a execução das Cartai.
~varás ,. Provisões e Despachos 'sobreduos, conforme.
a pratica. ,que nesta parte ~se õbserva » e em nenhun~

outros Juizos'. posto que sejãa os das Relações" se tOio~

mará conhecimenta dos mesmos embargos;.e se nos
Libunaes, a lque forem remettidos, se-entender qu
por sua materia necessitáo de disputa cont'el:\ciosa , os:
farão remetter.ao Juizo da Corõa, para que nella sejãol
ouvidas as partes. 2elo que mando ao Regedor dil
Casa da.SuppLicação', .Gov.erna.nQr-da.Cas.a do.Porto,
e aos Desembargadores. cillíls:d.lJas.,Casas, ,Corregedórl:s •.
:provedores, Ouvidores, Juizes', Justiças, Officiaes.
e pessoas destes meu~ Reinos., cumpria e guarde'ln)
este meu Alvará inteiramente, como nelle se contem»
e para que venha á noticia de todos·, Q'lando ;la Dou
tor Francisco Luiz da Cu;nh.a áe Attaide,'du meu Cou.
~e.lhQ. e Cbanceller mór destes Reinos; e Senhorios., o,
faça publicar na Cqancellat:ia, c envie- Cartas COJll 'o.
traslado delle, spb mem SeBo. e seu signal, aos Corre_
gedors=s das Comarcas e Ouv~<lores dos Dematarios; e
se registará nas partes costumadas; e este, se lançará
na Torre .• do TpI)1po. Da~o em LisbQi( aos 3Q de Ou.~.
~ubro qe 1751. REI. J. ....

"U[. 11~.$ LyiJ 48 C~~ijç~:~Iia @r~. !~'1 '

•• t • ~.

,

R.fj..L. Ex/r. Tom. lIl~
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';f';ará, e~ que se d~ !órma á despt-zQ das fot'/ific(J~~J da}
Praç(1s~· I á- inspetçáo, arremattlrçáp, arlministr~fáo;

mediç40 das obras·) a e/las pertmcentes.
I

1752. EUE~Rei faço saber aos que este Al~ará vi;em;
que sendo util e, necessario, que as Praças dc:ste Reino
se repar~m e. forlifiquem, ap>plicando.se as contriboi...
ções. com· qu~ os meus fieis Vassallos me assistem parei
tão indispensavel despesa, com uma administração re
gul~a ~ tal, q~e",~ediwnte ella, se c0n'Verrão to.
(las; as ditas comnbulçoes no bem commum, que re..
sulta' da segurança da Marinha e das Frontefras, sem
q. dependena::ia. de accrescentar. nem ainda com· tão
j.ustos motivos, novas: gravam:es aos Povos: f qlllC o
meu Regio e 'Paternal animo procura antes àlliv-iaT.
em quanto he possivel: Soo servido deordenar, que
daqui em diarlite' se obsecve a este respeito o seguinte:l

I. As obras r que consistem na reparação d~queUaJ

r.uinas, que o, tempo 'castuma- fazer Qrdimuiamen[~

nas ,Fortificações ,. nos Corpós-de GOOMg,. e ll1(;)s-Q!!a~

teis da lnfàn~at.á e'~de. Cával1la:ti.t, endo' a consigna4

çáQ de. vinte, Csete cóAtos de r~is: an-nuos', p3lr<l' se di
viclifem. pelaiS diffellemas. Pro'linGi.c'ss do ReiRo. pet
teMem á -irfSpeq:ã,o:: dos Go.verFlad'ores das Armas na
cunfo\;mià~de,~ N~.R.eg/~/;/O 'da Ré6dta-e'lJespezá
da Junta dos Tres-Estados. que derogoli 'tadas',Cis' pre.,;
cedentes constitp.içp«~.:1iOfdclilQ, qll,6) a·e~te .rçsp.,cito
se observe daqui em diante o conteudo no sobreêlito
Titulo desde o §. I. até o §'. 6. inclusive, pelo que re
speita a terem os sobrécitos Governadores das Armas
a inspecção das referidas obras J na maneira abaixo.
declarada.

11. 0:0 mesmos Governadores das Armas. ou quem
~eus cargos servir. nomeàráõ no fim de cada anna dous



tij

Engen~eiros, os quaes ·aeompanhaCilos-: da. Vtdor geral
Da Corte e nas Praças, onde houver Vedorias" e na.
ourras Pra~a!l acompanhadm de ltJn Commissario de
Mostras. visitem !odas: as Eortiúcaç:úe~,.Corpos d~

Guarda, ~atleis .. Hos:pi.tllf'S' e:~ pertencentes á9
Yellimrias: .. examilncmdo e lUDtuando> o éscado, ~ em qoe
~e ochtão, e ~S:Jeparas, de:.que'necfSlrilÍÍG, p3ta.K c6
serva,rem. ~o usa e:fe achatm ,dgama mirnt,- que R~
~a caUsadíD pot.culpa d0S Of.fida'~S:, que g<J.ve'n~,.efl\l
~um dos sabrediltos edi:ficii<lJs" dallã:o COflt"íf aOf ~t"

$.pecti:!cr Gn"crmacfDlt' das !tFmas.,- par-a Cf ma.--ndaIt'lQgej)
- re.paltt, antes de: crescel" llle sane- t' qlil.\'t 0b1"i'gue a}

{Ilaiorcs despesas. Se porem acha:re'm1 qlle a. td tul~

foi feit • ou causada por. a:lgum ch:>'S, s0bre'dliJt0S> Otffi....
(iaes·. ° Vedor. g.enal, Oll) CQfIlIn:1issar-i0' cle Mosr.:nls,
manalaráêr l(j)gol faztr> um allW, d~cla:rande Fltdl1e': fui..
}:la. que 'aeh:hão, as. €ilt"cu.mstan€ias 'e'metdidas-d@I1a ; e
a despesa." ql1e s.e? pOlller.á fa'Z'eF' Jl(0' seu rey§ar~; (J qti'a
auto se' remec:rerá ao GOlVernad'(l)F daS' A~m'a<s. que tl'1e'

dará c@n.tra_ com eUre, palra d~tle(mina;r E)I que for ser.
vida. segundo a exigencia do caso~ .
(1111'. Arit~s eh: searremallar'qu-alquer'réparação , que
sela ncice$lario fazer-se nos- soored~r.(i)s edHide~l. órde~

Iaaráõ' os Govcrrnaoores i das Alrmas: acis~ En~nflei-r-osl ..
~ue destirtaTem p:rra d'irectej)fe&.da e'btlt. que f~~ã(j um'
papel de apontamenroSo. no qual descrevão eom toda:
a espC:lGifica"l?ão as minas, que houvep, cbm todas as
:ruas, circurt;llltancias e med'Ída~" e cem a de,daraçãO'
dos lugares do edificio:. onue as mesmas ruina'S esri..
verem, repetindo o sobredito papel em tres copias
authenticas : uma para ficar ao @cnerar; outra: pafa' s
cmcorporar no auto de a·rrematalfât>" que se fizer na
~edoria; e autra para se eutneg.ar ao.Empreiteiro para'
o seu govenio. •

l\V. ~ando se houve de pôr em lànços'qua~querrê':'
p~TlIção~ que seja d.o valor de qu~tro~entos mil'r is par"
~mlv» ·os EngenheIros>-, que della furem 'en'earreg'ados;'

Q.2 .
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visitaráõ O lugar J em ·que se>rleve fazer a obrá. ;~'e Q!
sitias, dos quaes se hâo de! conduzir os materiaes para
eUa, examinando e determinando a bondade) liga e
preço dos que. se houyerem de empregar, e os custos
das suas conducçõCS}:' para 'com es.tas previas, noticias
nâo só se escalhorem .os materiaes melhores e maiS'
commodos, mas tàmbem se ~lTbitrar.em os justos preços,
~ue póde.ter'(por exemplo) cada braça de parede. ca.
da vara de lagêdo e enxelharia, cada palmo de !.ancil ~

cada· carro, vára e palmo de madeira. e cada d.ulia
de t:aboado. espe,cinc.ando-se tude isto em um papel,
q:ue deve. estar presente na· Vedaria ao tempo,. em que
~ tratar da arrematação, e ficar junto aos autos pclla,
a fim de que. chegando os lanços aos preços compe.
~entes " se possa arrematar a obra; a qual excedendo
a dita· quanti~. se não poderá com tudo arrematar pe.
los V~dores geraes, antes de darem conta com os
lanços e a~tos delles aos respectivos Governadores das
~rmas, e de estes me fazerem' tudo presente pela Se.
cretariíl' de Estado. para eu determinar o qU'e me pa~

recer.
V. Estas maiores arrematações se não poderáõ

{lunca fazer Gom a assisrenei-al de um só Engenheiro;
antes pelo contraFio serão c.h.amados para eIlas todos aI'
que se ácharem. Fia. Corte, ou Pr-o,vincia, onde se hou';
ver de arrematar a 9bra ".com o posto de Capitão para
cima, sendo avi~ados por or,clem do. Governador das
Armas çlo·.di~ e hor.a, em que'lasjarremarações houve.
J:em· de ser .feitas, para ~ss-istir~m a ellas. .
. VI~ Para c3;da.,~ma dns referidas obras se· nomeará
um Engenheiro dos mais habeis t o qual assista conti.
nuamente á sua execução, de sorte ,que se não possa
fabricar cO.!Jsa alg!1ma J. que nã€> seja por, dle vista e
ólpprovada'. E defendo que (l um só engen-heiro se pos
são encarregar. diversas. ob.ras , para que cada um delles;
possa melhor cumprir G:om as, obrigaçõ'es da que estie
~~ ~ !eu ~argo,. e que p~~ ~sso deve ~empre visitar ~
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tniudt> para 'observar, se os Empreiteiros cumprem as
condições dos seus contract"os, e para emendar, dando
conta, as faltas que achar, sob pena de responder
por elIas nos 'casos, em que a obra se ache, ou feita
contra a arte:;) e contra a fórma da arrematação, ou
viciada nos roateriaes, que nclla se houverem em..
pregado.

VII. Prohibo que daqui em diante haja Mestres
e Empreiteiros, determinados para as sobreditas repa
rações: ordenando que para cada uma das que 'se
houverem de fazer se ponhão Editaes nos lugares
públicos) onde he costume fixarem. se semelhantes
escriptos: arrematando-se as obras) depois de ánda
rem a lanços os dias do estilo) a quem as :fizer
pelos preços mais baixos; sendo pessoa apta e segura,
que bem cumpra o que estipular; e lançando.se as
arrematações nos livros das Ementas das obras, que
serão sempre numerados e rubricados, na [órma or
dinaria•
. VIlI. - Nenhuma das referidas obras será feita por
jornal, por avaliação, ou por lanço fechado, mas
todas serão sempre dadas de empreitada na maneira
seguinte. As que pertencerem ao officio de Pedreiro,
serão ",fdtas por braças de parede. de roço, de abo
bada • de telhado, de fasquia..do, de refOrmllçãE>, de
ladrilho, de azulejo, de desentulho; por vál'as ,de enxe
laria, de lagêdo, de si malha de pedraria. ou alve-naria.
de degraos·de escada. e por palmos de lancil. As que
pertencerem ao officio de Carpenteiro , serão 'arremata_
das por peças de portas ejanelIas, por duzias de taboado,'
por 'carros de madeira. por váras de degr:ío'S de escada,
e por braças de fasquiados; exceptuando em tudo as
obras de insculptura • assim em pedra, Como em ma
deira, porque estas se poderáõ arrematar. á vista dos dCil..
buxos J que dellas se fizerem, por lanços fechados.
que sejão respectivos á justa estimação, que, mere...;
~erem. O me~rnÇ) se observará nas obras de pi{lt~Ia~
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IX. E porque se tem i{ltrod~ido pe10$ Jl.li~e~
dos officios de Pedaeirq e c.~(p;:ntei.ro na rn~diçã()

das obras destes. o.ffici<i>.8. c tnedirefll-se na de Pedt:eif()
as paredes.. de menor grossllJ~a de d.~.s palmQs e meio.
corno s,e tivessem esca DlCJsma gt!o~l:u'l ~ os vãos de
fJ0tlllS ~,janelIas:'. aI:Cos.... chamililés., a<.rmariQs.; o
<jue occupão cunhaes I pilares. arcos e sob~<t-arco~

de tijolo.' F'Pl" ah>.0.~<ila e -p.are<ie; e ll:a. 'de Carpenteiro
sLqlalhas.• gU.IMisiçõelS • l'llQtduraSJ)- cordões e mais- orna..
tles. p,@r Eaboa:s inteiras d(};eo~prÍlli11ento dellas:, ficando
ao. a'l1bitElol .de cad'a; um do.s clitos .J;ui-zes dos Qfficios
ref«úGios. dar mais., ou weL1.0:S.- taboaJs pelos feitios
das dir:~$ o1D.Fa:s. (,) que os EmplJeiceiros. se1Jtlpre. reque..
um: ()rdelilo; que se aiOl (i)bs~t'v~m da'PÜ em diante
s.€me.l:ha:mtes eSlilo.s... porque; tocdos_ são q>atliarios ás
!Leis:. e p,Jiej.lildic:iaes á minha. Real Faz:enda. e' á'S
patte~; esta1:>ereeendn. que a este-, nçspaito se I?roceda

• UíIl.J D)t)Qúção. <;Ja.8. e!DJlaS.. de . Pedt~ir@j. 'Confó.x;me as
regras da Geometria prácica. medindo-se sÓmente.
~~ él~:slt~rijGi~Sh como os cõrpm••. qL1e '!le ah,harem
~Jiiq'ÍQS;._ (t fa4eJ}d~-se-l,he abaPÍJnen.tCh de· to.dos os
'VÃo.$:.. (ij lJP. QQl. uns; a cutrps. h~u..yel!; e qq<: na. de
Ç9PpQD!icirp. se aMé!liem toda~1 afr teferidas> p~"s re~

~~Gti~éJrI>el}eo aQ t~abll:lh().It com q.ue eSlii ve :em. Jabni,..
qa.oé\s.' _ t

_X.· As r.eforida~ obras, dO.officjQ de PedJei,ro serão
sfmpr6~R)~d.i,dlls em tosco. antes d~ senun rebocadas ~

pllrF\ qlJe; pelQ marerial se possa. vel1 Glnr..amente .• se
foi tétrljlª.q"il com um cesto d.e cal a cada deus Gêsto~

qe ~r~ • senGlo tactos iguae~. aomo devem s~r •.
c.qnfórroi'; aarte. cuja regra. ficará, sendo impretexivel
cm tpQjlg. aS obras.' que se arrtlmatarem·. sob penill
deqt,1e appresenqmdo•.se á.rnedíçiío depois de·rebocadÂs.
fic.aJáõ h~vidas. por; mal- feitas, para se demolir.em :ii
c.u~ta ch>s El11tJreiteirQs. sem, ~ dcpondencia de outra!
alguma próv,a.

Xl,. Em todas aSíl'eferidas obras . qu.e se l?rind..
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piareM, irá o Escrivão das' Fot~ifica-ções com os En.
genheiros, que ás devem medIr, tornar ás alcurás
dos alicen:es e obras, que ficarem occultas, e todas
as"mais cousas, que seja netessario medirem~se por
lembrànça, e que se- não podem ver .ao tempo da
final medição, as quaes inandaráã lmdir os dirós
Eng<mheiros, e o Escrivão as lânçará em um livro;
que terá rubricado, pa fórma acima referida. para
que quando se houver de fazer à medição final,
conste ne1la com toda a clareza o que ficou 'Coberto,
e do mesmo modo o que se fez de novo, e o que era
velho. Nas Praças J em que não h'ouver E cri~ão das
Fortificaç<íes J irá o Escrivão dos mantimentos, que
nêllas ha, com QS referidos Engenheiros a fazerem
as mesmas lembTanps. e no fim dellas se fará um
termo pelos ditos Escrivães, que será assignado pou
cdles, pelos Engenheiros J que fore'ro mandados; e
pelos Mestres da. obra ~ no· que terá parti<culelr cuidado
o Védor geral, e qlJe se não tornem as taes medidas
por Apontadores ignorantes j porque ,d,estes as torna..
sem, tc:m reseltado e pooetill resultar prejl1izós á minlia
Real Fazenda.. '

XII. Os referidos Apontadores serviráõ debaixô
das' ordens: doS' Engenheiros; observando, se os ma.
kriaos, qlJe' os Empl'ei[eiros empregare-m riàs obr.as t'

.são c6nf(;n:me-~ ao que houverem estipu'lado nos auloS'
de a'~reBlatéI~ã?, dos, q~laes s~ l!Jles d~râo ç,ópias pará
o c1J!;to- eff<H:CQI i .ásslgl)ada's pelo' VedM gerãl, s<m
aQ' muito' '~i'gilaJntés ffesta oorrgaçã0', e dando coM
de quaJ9uer fallcá , que ob'sérvarcin r a'os' ·Engen.l:l'eiros,J'
C'}ue eStlVefrem eFiCarre-gados da obra, para iFem éxa
mií:'la.t: e emendar qualquer vicio. que neIlá sê im~ntd

fazer., Não po'der,áõ porem os mesmos AF0ntácloreS'
~méf.r al;guIDa' medida dê alfcerces J 01:1 de oopas J

..ue' frajão ode fiea:r occoItas , S"enão por ordem e em
~re-s'elfça- 'mos' Engenheiros e EscriiVãcs das Fortif.i-o
((à'y6eS nOf maneir-a, aG:~rna prdenf\da) soD'pe.na dt, qué,-
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constando que J ou faltáráoi' em dar-conta aos Enge_
nheiros de qualquer vicio. que se intente ,fazer noa
materiaes, ou se introl1lettêrão em fazer as dita$
medições J serão privados dqs officios J para nelles
mais ,não entrar,em J s~m especial ordem, minha j e
ficaráõ obrigados J akm desta J ás mai~ penas arbitra.
rias J que eu for servido mandar-lhes impor J segundo
a. culpa, ou negfigencia, em que forem achados.

XIII. Succedendo que J depois de ser principiada
qualquer obra, seja preciso fazer-se nella algum
accrescentamento J aLI desmancho J defendo que daqui
em diante os possão fazer os Empreiteiros, sem que
para is'so preceda justa informação J e positivo de.
spacho do Governador das Armas J e intervenção do
Védor geral, que se aj unraráó aos autos da arrematação;
e o sobredito accrescenta,mento J ou desmancho serão
tambem especificados pelps Engenheiros I que forem

'mandados exaininalos, tudo na.conformidade do que,
tenho acima ordenado I e de sorte I que os sobreditosl
:Empreiteiros não passão accrescentar a seu arbitrio
algumas obras J ~lem. daqueUas J que csfiverem deter-

.minadas pelos Planos, que lhes houverem sido en~

tregu'es.
XIY•. Para a medição de todas as obras precederá.

sempre despacho por escripto do respectivo Governa..
dor das Armas I e intervenção do Védor geral. A~

que não excederem a quatrocentos mil reis se farão
€Qtn à a.ssistencia de dous Engenhereiros dos mais
capazes; e nas que excederem a dita quantia concor.
reráó pelo menes tres dos ditos Engenheiros. sob pena.
de que as medições. feitas em outra fórma J serã()
nullas J para se não poder por eIlas liquidar conta.
pa qual se haja_de seguir effectivo. pagamento. .

XV. Os Engenheiros e Escrivães das Fortificações,
que eom elles forem nomeados para medir as obras.
antes de principiarem a medição) devem examinar •.
~.e. ~lla$ se ac~ã~ fabricadas na fórma. daa Condiçõ~s.,- - .
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~xpressa~ no ,mto da arrematação e dos apontamentos.
que se houverem enrregado ít0s Empreiteiros. Nã:o
.achando cousa I que faça dú·v:ida I entregará o EscrivãcJ
,das F01'[ i ficações os termos, que :se 'houverem feitlJ
para lembrança dos .alicerces e mais óbras occultas ; 'e
mandando os Engenhei.ros medir tudo o mais, que nos
sobreditos termos se-não achar li1nçado" ·j.r~ o Escr.ivão
assentando em um caderno as medidas., que se forem
tomando. ·0 ·mesmo fúá um' dos Eng~n'heiros em
outro Cal<JelrllO separaelo ; ·e·no ,fim da medição-se con....
feriráõ, as medidas, que se acharem lançadas nos sobre
ditos dous cadernos, para 'que J achandó.se· confor
mes I entregue o Esnivãe o seu aaderno ao outro Enge
nheiro) que não escreveo na medição, para fazer as
tontas da obra cam o outro Engenheiro; ·de sorre
que I passando assim por di:fferentes mãos, se não
cleixe mar-er-ia tão import-ante aos acasos do cuidada .•
ou descuido I que póde haver em uma só pessoa•

.xV,I. Porque na conformidade do sobredito Tí.
tulo 6. §. 8. do Regimento da Receita e Despeza da ]rmú:
dos erres. Estados os setenta e t'res contas :Oe reis J que
J:lo quinto cofre restão dos reparos das ruinas , que o
tempo costuma ordinariamente fazer I se achão appli
'Cados á fortificação de uma só Praça, qual eu for
ser",ida determinar I para serem dispefldidQs 'com o
metbodo e ordem J <'}ue agora devo estabelecer: Sal!
servido orclenar. E}ue a inspecção de todas as obras, que
daqui em diante -se fi'lerem por esta 'collSignação, per
tença á Junta dos Tres.Estados, a -qual se- regulará a
este respeito na -maneira seguinte.
,XVII. Logo <'}ueeu ·determinar -qualquer das so
breditas obras J mandará a Junta, qlle della se tire
uma e~acta planta pelos Engenheiros, que eu for
servido' nomear, ao mesmo tempo, descrevendo.se
neUa não só todo o plano do que se houver de fabricar,
mas ·tambem as alturas ,larguras e grossuras de cada
parte cda ebra., egpecificando.se CElm. a fórma do tra!l:

LL. Extr. '.fom. IIl. R



b~Jh@ , que se dçve fazer, a· qua lidade dos materiacs
Cciudo o mais, que pertencer á completa COllstfucção
e4l?erfeiçãQ da obra í. de tal sorte, que estc:s i nstruc_
.çÇ>es po,ssão s~rvir de regra I assi m para se regerem as
am;mjUações, e para os Empreiteiros edificaFem na·
fórma. do contracto. como pa-.ra, depois de feir<l' a
obra., se julgar. se elles cumprírão com o que estipu
lárãC?, não ficando omissão, ou eq ui voco ,. que possa
qFJ Illgar a· allegarem os ditos Empreiteiros alguma
J"*a-z~Q·a.ttendivel, para se lhes sarisfllzer, por a.y.aliação
este j <;>u aquelle trabalho I com o moti vo de se não ter
co~s~derado no acto da arr.emataç~'O: em ordem a cujo
:fjql.SeJarão sempre tres das. referidas plantas- com suas
i.nstrucç-6es; uma dellas pal'a ficar na Junta , encorpora~
da. nos autos da arrematação: outra para se entregar
,\0 Vedor-geral díb Provincia I. onde se fizer a<obra.: e a
ter,ceira -para govemo.dos Empreiteiros, que a arre..
matarem.

XVIII. Todai as sobreditas plantas serão invaria.
veis "não podendo pertender os Mestres, que se lhes
J?ague ob,ra, alguma. que Jlel1as não e.steja' delineada,
• meno,s que o accrescirno não seja feito por delif>achQ'
da J,wlta até o' va lor de- q uatr@centos mil reis, c dahi
pa.ra cima por minha Real Resoluçiío'.

XIX. Para se arrematarem as referidas obras pre..
~ederáõ tambem as mais diligencias, que ficão esta..
\Jelecidas nos §§" 4- e 5. deste Regimento, fa'l.endo-se
a& arrematações na Junta dos Tres.Estados na mesma
j)l"m~, que se pratica nos contractos, que nella se·ar.
remarão,; consultando-se-me os lanços J em que ulri
mam€nte se AO~V€rCm de arremauar , com os papeis
a c~l~s perçenc_entes, para eu reselv.er o que fbr· servt
da; e lanç.anpQ-se depots as arrematações I que se fi.
z-erem. em um livro de EmeT:ltas. que haverá para
c;ste cffeito. E para que os Ef.lgenheiros, que se acha
~em, na, Corte, assistão ás' dit~s arrematações. se me
.Íjlr.~o. pr.e&cn~es pela Se.cretari.a de Estadp 08 dias e h~~,



EXTRAV.\OANTES.

fllS', em que eIras Iiouverem deer.Jeitas ~ para. man.
dar expedir as ordel-1s necessarias ao dito respeito.

XX. O mesmo se praticará:, ·quando .for neceSSél
rio nomearem-se -Engenheiras pa-ra 'ít as~istencias," c
U\edições das obras " nas qtla~s se observará inviola
velmente e qu~ deixa acima estabeleCido nGS §§. 6.
}-4. e r 5. do mesmo Regimenta, o' qiUa se observ:mi
tambem nos §§. 7. 8. 9. '10. H. 12. e .13. ,pelo que
pertence á'fórma d(i)S cont1'actoSõ' com' os Empreiteiros ..
e ao m080 ~a administração éila's abras., c:; das medi
ções , que dellas se ·devem fazer.

XXI. fucir.ªndQ... a Qb~e.r à1lC.i ~. se acha.
disposto no sobredito Regimento da Receita e Des
peza da Junta cfos ·Cfres... Estl1do-s pelo flit. 6. §. 6., e
'1'iL. 71 §. 9: Sou servido ordenar, que a JUlilta na Con
sulta , que me deve fazer no mez .de ·Fevereiro de ea'da
um annó. para me informar do estado .das applica
ções de todas as seis caixas militares e dos sobejos.
q!Je nelias- se 'aéha-rem .' ~ nas T6Ia~õ(!s.. q-tfe subrrelfi _
'COm a mesma Consuha, faça -resumir e-m dou'S sepa.
·pad0s arrrigos:a despeaa-, que se' houver feim no anno
precedente em todas t e ca<ila uma das Pr:ovincias j

com os reii>aro&, a q.ue se achão applic;\dos os vinte e
sete c0ntps de reis acima r.eferidos, ç com a fortifi,ca
'Çlío d'a Praça, a que eu hOl!lvelj a13pliGado a oo(ra can.
sigl1ação dos setenta e trcs €ont-os àe reis t tambem
acima decla-r.ados.

'E 6ste Alvará se 'Ítl"\'P.r-imifá, ~ se Jnandaráõ çó
pia-s. ·deJk· ao'S 'i'Tiblloa6s e <M~nigt'ro_s, eque necessario
for; e aos· que forem implressos " l(ssigna'dos por dous
M,inÍ!it-lios da Joot'2 das Tres-·Es-tades Sfl dará tanta. fé
e credüo, corno se fa.ssem. F>0r. mim ,ass'tgnados; e
quero que \la,lha t como Cana i"assa~' em mCI;l No
me, sem ernbílllgo de que, o seu eft~ito haja de du,rar
mais de um aflllO', e de não passar pe1a Chal1ceJI~ria·.

não ·obstante as 0rdemaç.5es do Li:ú. 2. '.fil. 3'9~ e-fIO--,
que para este effeito I' CO{l'l toda,s j\S 'ma'~' e~s; ..Orde-

R2 '
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Aaçó-es.) PrivÜegi~s) eapitulos de Côrt~!, Alvarás;
Decretos, .ou Provisões g~raes. ou especiaes) que em
cOJlt'ra.r,io fação) hei por derogados) cassa'dos e ,ln.
Dl!Uados de minha certa sciencia. poder Real e abso_
luto j' e neohum Alvará e· Regimento J Decreto. ou·
Pr~visão. sobre esta materoia. terá,eHeito algum na par.
te I, que encontrar, este j. porque quero que se Gumpra·
e gUC;lrde) assim e da maneira, que neIle he conreótio>
e declarado. Escripto.em Salvaterra de Magos a 7' de:·
Fevereiro de 1.752-. REI.

"Alvará ._ tm q.Ut st crJnudtm priviltgios' ás pessoas I qne
plantarem Amoreiras nas suas 'e.rras ; e eln que se pra
bi~e a_e.xlracfã~ da Seda! Rara jóra do.RâlJO....

, I

1:152' DOM José' t por graça' de E)~os Rei de Portugall
e-dos Alg~rves. etc. Faço saber· a.os que esta Lei vi
rem I que tendo consideração á utilidade pública, que
rellulta de se cultivar nos meus Dominios' toda a seda ..
que elles poae"rn produzir em beneficio da ·manufaetu
la- deste genero, que houve por bem mandar conser
V'â.f, e ao interesse', que ao bem commum se póde se
guir' de que~ S(Hwgrntmte a sobredita I-abrica:. Hei;
por- pe~ ordenar, qu.e ~odas as Ressoas I que lavrarem
dez arrMeis· de· seda,em rama-, O\)' dahi para cima, a.
possão livre·menre vender I sem "que "deHa. e da rerra ;
cm que voluntariamente· houverem plantado tanra~

~JJ1oreiras, que 'produzão pelo menos. a dita quanti
da.d~ de seda, sendo·· Orna'só ,terra I paguem si sa., di..
zim~, , portagem, ,quatro·e m~i0' par oento) nem ou
tro.algu~ Tributo, VelhO"-h ou.novo). assim nas Alfan.
-<legas) cerno fóra dellas. Ars Pessoas I que lavrarem.
uma arroba de seda em rama". ou dahi para.c.ima • e
~eus filhos ~ f~milial"s, qlle oc'-uparem, na d!~~ S!!!2
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fura, gozaráõ, alem da referida iSen'ção d"os Privile..
gios» que pela Ord€nação da Liv. 2. 'Tit. 53- são con..
cedidos aos Càseiros encabeçados dos Fidalgos; sen-,
do tambem escus@s de servirem contra suas vontades·
nas Cornpa.nhias das Ord~nanças dos Auxiliares, ou
ainda pagas, posto que seja em tempo de gúerra, que.
Dco~ não permitta. Os que lavrarem tres a~robas de'
seda, c dahi para cima» se forem fJI<lchaniGos, ficaráõ·
habilitados nas suas Pes,sàas., e nas de seus filhos e·
descendentes» para. servir.em rodos os empregos das:
Cidades e Villas do Reino, que requerem nobreza; C"

se forem. nobres, p<?deráó recorrer a mim) que lhes·
L1rei mercês proporcionadas á utilidade pública, que'
considerart nos- seus serviços» accr.escentando as suas·
nobrezas. E os que lavrarem ll}enQs de dez' arrateis dC' .
seda.em rama» em qualquer quantidade que seja) sem.· 
pre a poderáõ vender livre de Direitos do referido ge....
Ilem ,_ posto que não. gozem. das. mais fr.anquezas· aci-
ma.ordenadas. -

Estes Priv.il{'gio~ lIies guardaráõ inteiramente to
dos os M'inistros da-. Justiça) Fazenda e Guerra) de'
meus Reinos ;- e será. €onseryador delles o Ministro ,.
que o for da, dita, Fabrica. da seda na €idade de Lis
boa; e nas, Provineia&--, os Corregederes das €omarcas "
procedendo centr.a, quem os quebrantar, do mesmo·
modo que pela Ordenação Liv. 2•. 'Til. 59. §-.J4- proce_.
de. o Corregedor da,Côrte contra os que quebrantão 'I
eu. não'gtlardão os Privilegias dos Besembargadorés.
Porém, para; que estes- Privilegias lhes compitão, fa-
J:á. cada. um dos LaV'radores d€ se-da tõmar razão, e
r.egisto na Camera.respectiva em um livro numerado'
e rubricado) que par« este effei-ro' mando que haja» de:
todas as Amoreiras ,. que tiver ,. e da seda, que cada"
um anno lavrar da sua'cultura,_ para se conhecer· a\
ql,lantidade, a que ohega , e Gom oertidões autliemicas.
dos Vereadores· e Escrivães dãs Cameras,. por- q~e::

~g~e go.Eeso~a s~da j' ílI?\Uadas' pelo.s Corregedores:;

J
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das C(i)rl:larcn, se 'lhes glJaTdaráõ os respectivos Pri.
vilegios, que lhes sãa. concedidos nesta Lei. B~m en:'
tendido, que todos os c_oncedidM aos Lavradores de
'meller quantidade e pe-so compelem aos de quanti~

dade maior., e nã.o pelo- contrario. Os mesmos .Escri_
'vães das Cameras dos destroictos passaráõ guias, assi..
.gnadas pelos Vereadores ., de 'todas as sedas. que dclles
sahit:ern para a Cidade de Lisboa, ali para outra qual..
.quer te.lira do Rei no. .declarando nellas, ·se v~m pOl:
,ecmra dos m«smos La vradores ou se v~m já compra..
,das, e por quem; para assim gozarem da liberdade
60S DirdtoS"·.'O que nesta Lei lhes 'vai ·concedida •e pari
-se evitarem, os de.scaminhos dêste genero. E achando.
se Das Alfandegas e Casas_. em que se dá entrada J'

.menos secla', dOI que aq'tiella 'J' que·constM áas .lleferidasr
gIJia-:s." -se reputará desencaminhada, a que ,fà~oar. para;
-ser-p.erclido (} v~lor deITa a .fa vor do Hos,piral Real do
TQdos os· Santl<ts. E sou. ser.vido Q·rdenal'.. que- da pu...,
.blicação destà Lei em diante não F>0s.sa mais' &ahir deste
,ReiltQ panr t6r.a setia, alguma ~m rama,. fi@_. casulo,
.QU d.e oucia qualquer sorte que seja,. ames. de ser te.
·cida ~ ou Uivlvada; isoo ou a dita> sed;;r S'eja'cr,iada neste
Reino-. ou' nalle introduzida. 'E moo s6m~n'te S6 lhe
não djtrá nas' A.lfandegas, despae::ho de sahida. mas ~odal

.a quefor achada pan sam-r por ,oanrrnbando.; e a~

;bestas. ou carruagens, ,em q~le firr. serão .somadas ,pon
perdidas a -tavor dos Oenunci'a/ilt(l's~

Pelo que mando a todas os Tribunaes., Ministrol
·e Officiaes de Justiça " Fàzel'lda e Guerra" de ,meus
Reinos e Senhories. camprão e guardem ioteiramen...
·te esta Lei. C0mo neUa se decla.ra. E ,!-O. Desembar..
gadoll Franci'Sco Luiz da Cunha de Acta.ide. do mell
"ConselhQ" e Chal1celler, mór dos. metls....Reinos, mando
.que a faça publicar' na Chancelbria mór ,. e a' mal'lde
impr~liJlir ,e remetter: nãg S9 para' as €om'arcas do Reiloo
na. na f6rma 'C(ihtumadh • mas-tmmoom a: todas a:s Ca~

meras das· V-i:llas" p~r.a. .Aelias se 0bser.va:r ') !em~ttt:ndo

I •
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tàmbem ào ~0nselho-da Fazenda quantas forem ner
cessarias para este Tribunal distribuir peJas Estaç(Jos,
.e Casas, suas subalternas; ~ Se registará támbem 110'

Desembargo>do Paço, Casa da SlJpplicação, e ReJà
ção do Porco'" e a propria se lançará nà Torre do
Tombo. Salvaterra, de Magtls em 20 de Fevereiro d~

1752. REI~

Li" das .Leis da GhanceJlaria a foI: -20.

Alv:ará, em' que se ·du-trmina, que em ne1thllm C(JSO u· re...
ubtf, nem tome conheúrnmtn de suspeição posla a l'Vfi_
niuro , que est~ja tirando devassa geral, 011 espuil1f l!'

conuYVando.~se s6. o estilo, que nesta i;,altrü, bll nas rUI-
d.tnrias.

E'v EIRei faço '~aber aos que este meu A'lvará de 175 2:
Lei virem, que, por- me ser presente, que algumàs
pessoas, para. descobrirem o segredo das devassas. Oll

por alguns outros motivos menos justos, av~rbão de'
suspei:tos os Ministros, que estão tirando às ditas de
vassas, embaraçanào a sua conrinuação com grande
prejuizo da boa ordem, e administração" da Justiça,
nªo o havendo-em se negar este meio, que não compete
neste. c·aso ás partes·, ás quaes fica semp e o d€ ãll€ga
rem na sua defesa as razõe~ de suspeição, qHe._~iverem :
Sou servido determinar) que em nenhum Gaso se r'e:"
ccba), nem tome conhe€imenro·€Ie· suspeição aJgurna.
posta a Ministro, que esreja tirando clevassa , (i}U esta:
seja geral, ou espeeial, con'servando-se só o es61€1 , ql:l€'
nesta·materia ha nas· residencias. E mande ao Reaedor
da <Zasa- da Supplicaç50, Goverrn-aElor da ·Casa·d(J Porw .
ou, a quem seus cargos serv-i.r ) Desembargadpres da .
diras Casas) e a€ls Corregedores do Crime e doas' (]o~.
·mar,cas) e a todos osmai~ Juizes .respectiv9s tkst-t'&-
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,meus Reinos e senhorios I cumprão e gua;dem l e fa.
~ção inteiramente cumprir e guardar este meu Alvará'
Ide Lei J cerno nelle se contém. E para que venha á
n'oticia de todos, mando ao Doutor Francisco Luiz da
.cunha de Atcaide , do meti Conselho e Chanceller mór
destes l~einqs e Senherios, o faça -publicar na Chance!.
laria, e enviar a cópia deile, sob meu Sello e seu signalJ

aos Corregedores e Ouvidores das Comarcas e Terras
dos Donatarios J e mais pessoas, a l:}l:lem tocar a sua
execução; e se registará nos li vros da Mesa do mel1
Desembargo do Paço J e nos da Casa da 'Supplicção J

,e Relação do Porro, e este proprio se lançará na
'Torre do Tomba. Dado em Lisboa aos 26 de Abril
.de 1752. REJ.

Liv..das Leis d-a Chan,clll1Ul'ia a fOI. 22.

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

fl.egimenlo , que U ordellOfl para o novo Cfhuoureiro geral
de Sisas fa'Zer ar-recadação deI/as pejo,! Necebedores das
Comarcas I e para os mesmos Rut:bedores tiS cobrart11l

_',dosroutros Recebedores d9s ramos de cada uma das ditas
: COllllréas J determinando-se o modo, como hão de ser dei.
, tos pelas Cameras os dilos Recebedores.

Eu EIRei faço saber aos que ~ste Regimento vi.
rem, que considerando o que me representou o Con
selho da Fazenda em Con!ultas de 27 de Outubro de
~ 74-9 J e de 9 de Outubro de 1751 , a Tespeito da má
arrecadação J qlJe hav,ia na cobrança e despesa das
.sisas pelos AlmQxarifes dellas: Fui servido mandar
fazer este Regimento J para com eIle evirar as desor
dens t que atégora se tem experimentado, e reduzir
esta arrecadação a methodo J em que experimentem
,os filhos das folhas os seus pagamentos promptos, e
·~ue .com facilidade se deijl as contas destes ,recebimen
tos.
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.. I SOU servido. que daqu'j em diante haja nesta
Côrte um Thesoureiro .geral das Sisas' com seu Escri·
vão, para o recebimento dellas de to~o o '.l\eino J @

gual será Executo! ;geral das s,uas receitas.
:2 O Tbesourerro geral tera de or~enado em cada

llm anno setecentos mi~ reis) sem que pOllsa ter outr()
emolumento, propjnas) ou ordinarial' , nio só da mi.
nha Real Fazenda) como tambem das Partçs por u
tulo algum, nem .ainda o de que falla o R~giment9

da Fazenda) Çlue hei por deroga~o nesta parte.; e fa
:z.endo-o pelo contrario, se'l~e~da'rã em culpa.. send<J"
41 pena arbitraria; e o seu Escávão terá duzeht@s mil
reis de ordenado) e,oitenta reis de cada conhecimen•
.to, qoe fi~er com as nlesmas clausuias, acima dec1a.
radas. I"

3 Hei por 'bem çxt1ng~Lr 'to qs ás 'A mãxarifçs, e
Executorês ·das· Comãrcás·. Cidades - e ViHas ;. "aes'tás
cobranças neste 'Reino e no do Algarve; c por faiei"
mercê a algum Prqpridario t que~ haja -sem cu1pa., 'e
que -tenha quitações, sol.! servido, que s"e 'lhe pag-ue
em sua vida· somente o ofdenapo , que levá n~ fofha_:e 'orãenó.., 'qúe, do primeiro doe Julho deste ~anno 'c'm
diante, se abstcnhão todos dos exercicios dos 'düos
~Officios, ainda aquelles ,que os estiverem servindo
por titulo. assignado pela minha Real mão) dú dos Se
"nhores Reis destes Reinos, meus predecessores; porque
.por .este Rc;gimento lhes hei por extiRctãs suas Cartas •
.Alvarás, ou Provimentos, para. que lião possão mais
exercitaios , por lhes na ver por extinctas as mercês •

.,com que nelles se conservavao..
4 Para que a arrecadação da dita contribuição não

cesse e se continúe, <:om0 até o presente se fazia. e
meus Vassall?s recebao com .promptidão ao tempo
dos seus venCimentos as quantias. que eu. e os Reis
meus predecessores, 1\1'es applicárão nas folhas daquel=
le..ll rendimentos, assim em ordena.dos, como em ju
ros. ou tenças : Hei por bem J que as Cameras destes

LL. Ex/r. q'O/l1. lII. S ,
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Reinos, nas cabeças das Comarcas, elejão todos os
ánnos um Recebedor, que arrecade as meSmas Sisas
dos mais Recehedores d~s Ramos de cada uma' daS.

. Comarqs; f; os Rêcebedores t assim e-ltitos. terá cadâ'
um o ordenadó t que'vaí deda'rado na relação junta r

assignada pelo Secrel:iHÍo -de Estado Diogo de Men4
(Ion'ça. Cône-Real t qoe s'erá encorporada neste Regi.,
menta t comô. parte delle. - .,

5. Os Receoédofes eleitos. todos os annos .. como·
ad la- fica disposto, serão,afiançados pel'Os Vereado.
res" qúe· os elegerem" ficand-o seus 'b'éns o rrgados à
qualquc:r, fallénéia do R'ec€bedor; e morrendo algtln\.
dos Recebedores ,_ serão 'logo dei os'outras pelas, Ca:.
meras:respectivas, as Jqúae's requeteráõ séCiâes'tro '1100·
bens do-Reeebedor defunto ao Provedor da Conía"tca,
~té' se dar por quite o seLI' eceUimemo- 'Pelo' mesmo
Pro:vedór.. I ' '. •

6 Os' Recel:Sedore's ·da's-·Comardls pagará~' sótnertte'
nçtras, do réndimente 'que 'cbtJrar~m ,.:bs· oJ1dehadb's-8i:1s
Mlnistro,s, Offl,ciaesj, Recêbedores dbs.'ltlm'os', ~e Escr,·.
"ã~s ~~~ ,SisãS' dell~s ", p'a,ra/() qde o Conselho de tni'nhl1
Fazenaa retnettcra'-todos· os annos, com·um ma:ndlt'
'do, 'uma r{M~ãó ·ao' ProveBór (Jà COrmlrca, em que irão'
aeclaraaas as qu'al'itras, que o dito ltecebeddr< d~v'e
cobrar nàquélla, Cotn1arca, corno atégora se fazia, !e
-na despe§a.·· irão lança8o'S sótÍlente os' ditos ordenados
~~m 'addfçõê:s 's~p'araetas ,ldé fórrna qllerpgr baixo éld..
-las 'se póssão fater. conhecimentos j porqu.e·os 'mais
paga-mentos- de juros.) tenças e cons-Ígnnções 'aIs,lia
de pagar nesta' Cidade o dito Thesoureiro geral.

7 (} Provedor- da Comarca, -vencido que seja O'

-quartel das ditas Sisas t deixará fica.r em poder d().
RecelJedor nomeado o que importar o,quartel dos ar·
denados, e (). resto' o 'remetter~ pelo correio ao dito
ThesOl:l,reiro- geral t e este mandará· carregar pelo'seu.
Escrivão a- q lànda. t que receb'er, no livro da folha· da-

'quel'!a Cbmàtca, t e passarár conhecimento em fórma:
para descargâ \10 di:tO· Recebed·or.
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. . S O Provedor da Comarca no fim de cada ª,nno
'9Prig\lrá o dito ReceQedor 'a qu~ ~àt.isfaça ~oàos oS.or.
!lenados <;om conhecimento n.a fglba, que se lhe re.
metter do Conselbo ao pé de cada addição, e lhe ·re.
cens.eará o dito Prove{}or a conta; e o dito recensea.
Ínénto com·a despesa., .que tiver feito, e o- resto d()
~eu recebinle.o-to ,rt;,rnett-ç:rá a.o, ~eu f9nté\~or mór
~dos Contos do Reino'e C.a~a.." que l~go m~n~dar:ã_en
'tregar o dinheiro ~o .dito rl1esçH}~eiro g~Tal, e o recen
;ilcio '0 cÇlmm~t~e.rá $10 C~>n~ad9.r jPllr.a o ex,aminâr ., e
.]1;l.e junc.a~á o çonheciment9 , q,ue o gito Thes~ureiTo

geral pas~ar dp l,ütlffiP ,rec~~ime~~o;> e,acna-ndo .ce.rt-o
o .recebirne.qtoe .ç~spe~a.. pa~'sará ;~er~ldã~-.., ,que .?
tlles~o Cant,ador ,mór(m~~dar~.~nçr~~ar '!~ ~lto ~be.
·sourelro g~r~l.. Pílra íl encostar a foI~a' dagQel~a C,?IDar
ca , ,e .cqql .ell.a ie .ajflsçar o .co.~p~.t:a ~"o -se:1;l receBI-
mento. . ' ,_

9 Pa-r", que I}.áo hf\ja cõnfl,l.s~o nps ~gimentos e
~r-ecebiméntõs l}a lT)ão do pitÇ> Thesourefro geral-,.!,
. Conselho de minha FazeÍ1Q~ rp)mdarárproc~ss~rto~,?s
.--OS annos fqlbas para qda AlqlOJj:arifadb", como se al~
..da ,existi~se~ os Almox~rif~, ~s quaes Pla!!l:}ará en-
~reg.ar a-o dlÇO TllesG,ure\Í'o ~eral, C; nç1'as, se l~e d:..
clarac.á .o que o ~cebedpr- ..da C.9tl:tJlrc,l\,ba ~e dl~pen
der, e ,o que lhe fica a eIle p~r,a ~g:u ;'lP<;>rque ainda
que' os ~ecebedol'es das Co~arcas hão de receber e
dispendel', não ficão, nem podem ficai" -obrigados a
mais que ao récenseio ,que o· PrpvedQc da Coí;narca
lhes fizer, e á falIéncia. que houver a àrrecada-ção ;
pois aos mesmos Recebedores fica e concedo a 'mes-

. ma jurisdicção executiva, que tlnhão -os I\Ímoxarifes •
para poderem cobra-I: dos mais Recebedores ~dós ·R~.

JTIOS t ·e examina~ na falta ?o prompto p~game:nto .fs
,cobr.anças. t que f]verem feno; e no caso t que por ~ as
peglige.ncías succeda hav.er divida, a pagar'õ.p9-r seus

. bens. e seus fiadores; e havendo embaraço tal't que fa
ça demora na cobrança, então com oS autos da exe

s:: .



cução, e ma~ documenfos, por que conste da cfili..;
gencilt feita. para ã. cobrünça , a remetterá o dito Pto.
yedol: da Comarq ao- dito. ComadoI: mór para a man.
dar carr.egilr a um dos Executores dos Comas, que
ficaPlp Dbrigadps a acabar a cxe.cuç}io dentro de seis.-. .
mel-es•.

10 : E. porque póderá" succeder q~e os Ministros, a
quem. os ditos Executores commetterem as Ordens, se:.
jãp.morosos,no findar as execuçõesj,o Executor, a quem
est.iver carregada a divida, dará conta no Conselho da.
Fazenda" e esJe a' pedirâ ao d'ito Ministro da razão,
que teve ,. p.ara.logo não cumprir a Ordem, que s~

lhe passou ,. a q.ual ficará' notada para a sua residencia,
u. Terá grande cuidado o Conselho d'à Faz'enda

de. mandu r.emetter.. ao Thcsoureiro geral todos os
annos, nos tempos devidos, as folhas de cada Almo.
xarifado j c cada, u,ma de per si se trasladará em um li.
vr:o· cóm as addições separadas, pará ao pé dellas se

I fazerem os conhecimentos das. Partes j e findo que s~

ja o anno ,.. e acabados de. satisfazer os filhos das [o~

lhas-,. e entreg.ues as consignações'. fará o mesmo
Escrivão n,o.livro de cada Almoxarifado, cabeç.a doe

Jeceita ,e despesa '. e o levará á Mesa do C:::ontador
mór, que c.qmmetterá b recenseio daquellfranno e At.

, moxarifado ao>Con,tador , q\le tiver o recenseio do Re·.
.{5ebedor déHe.;.. o q~al' depois de examinar a despesa

, e receita ,. P!lssará certid~o na [órma do estilo, decla.
rando o q\le se recebeo e d.ispendeo .,0 'Lue existe por'
satisfazer',_ e a dívida., caso. que a haja-, e de que pro..
t:ede ,. fiêandõ-Ihe os. papeis h folha- ~ '!ivJ1o'c:m seu po-

. der'; e' aq,~ellas· q\1antias ,.que as 'partes náo·tjverem co
brado. ficaráõ em cofre separado de tres chaves , que'
terá para- isso_o, Thesol!1rerro .geral nas Set~ Casas J an,.·
de ~erá,os'mais cofie.s, de que" necessitar para a süa·
lec.eita ; r e as quamias. depositadas se pagaráõ depois
do rej::enseio, á ordem do ·Conselho da Fazenda. pcl~

~ mesmo,Thelloureiro g~ral. '
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J2 Praticado o referido em todos os recebimentos

do dito Thesoureiro geral. nos primeiros dous almas
de seu recebimento. no ultimo dos tres o chamará o
Contaoor mór a contas. seis mezes .depois do terceira
anIlO; c com a mesma ordem dos recemeios • comet
t~"ra as contas dos Almoxarifados aos mesmos Conta
dores. e estes as tomaráó dentro de 0\:1 tms seis me
zcs. de sorte que dentro 'delles ha de ter de todos os
recebimentos o dito Thesoureiro ge~al quitação; e as
quantias. que esti verem por pagar.. se deposi ta ráõ na
fórma, que ordeno no Capitulo onze deste Regimento.

I} Para que meus Vassllllos nã~ experimentem
vexação. antes com esta, nova. arrecadação sejão mais
bem pagos. e se evitem as dividas .. em que até Q

presente fica vão alcançados os· Officiaes de recebimen
to. terá o dito Thesoureiro geral cofres Gom rres
chaves.

J 4 Sou se"rvido ordenar. que a assiste·ncia do dito
Thesoureiro geral e seu Es<::rivão seja nas Sete Casai,
onde o Contador da FazendJ lhe mandaFá fazer Mesa,
para elle assistir com o seu Escrivão; e ahi terá os sells
cofres de tres chaves. tendo uma o· mesmo Contador
da Fazenda. e as outras duas o T.hesoureiro geral e..o
seu Escrivão.

15 Ordeno e' mando. que se não- receba. nem
dispenda cousa alguma I' senão á. bocca do cofre. que
haverá todos os dias, que não forem de guarda.; e
terá. o mesmo Thesoureiro geral jurisdicção sobre to
dos os Recebed.ores das Comarcas> e contra elles pas
sará. Ordons. no caso que nos tempos devidos não re..
mettao as importancias • que deverem; e as custas. que
se fizerem na. dita arrecadação. se descontaráó do
Rendiment<>;. em cuja a.rrecadaç.ão. se gastarem sem
rateio.

L6 Como em tnuitos dos Almoxarifados do Rei;o,
ba Gonsignação de Gera ao Guar.da-reposta de minba,
Casa J e com esta nova fóún.a fka mais difficil f\. re.. ~



mess:t, suppnsto que' muitos a ent·r-egavão a dinheiro;
por este hei par declarado, que os ditos Recebe.do•
.tes, quando fizerem arrecadação da dita consignação,
sejá a dinheiro, e o :remeltão com separação para .lo.
go ser entregue ao Gua,rda.reposta. .

J 7 Por ser preciso que as remessas dos referidos
réndimentos se fação com segurança. promptidão e
ilem despesa (I) ; ordeno ao Eorreio mór de meus Rei·
nos, passe ordem a ·tod0s OSo correios das Comarcas.
que logo que por ordem dos Provedores dellas, ou dos
~ecebedores lhe for entre~ue qualquer gl!lantia , a con.
duzão sem dilação, e a entreguem a0 dito Thesourei.
iro gerai, que para sua descar.ga lhe dará conhecimen.
'to em fórma, GIue o Corrcio entregará ao dito Prove.
'doi" da Comarca, 'ou ao Recebedor, e com elIe resga.
··tará a súa Cautela, que tiver dado.., quando recebe-o o
dinheiro.

18 O. Thesoureiro geral será o particular das Sisas
·do Termo desta Cidade j e o dinheiro. que crescer dos
·or.denadbs dQs Executores, que levavão nas folhas.
não se dispenderá sem ordem minha expressa.

19 Pelo que mando aos Vedores de minha Fazen.
da e Conselheiros .deIla, e aos mais Ministros, a que
tocar, e com mais especialidade aos Provedores das

.Comarcas , cumprão e guardem este Regimento em
tudo e por tudo, como nelle se contém, sem ernbar.

"'go ,de quaesqucr Ordenações, Regimentos ,ou Or.
'âens, que haja em contrario, que 'tudo hei por derQ.
-gadá e derogo, como se de cada uma das ditas-cousas
fizera expressa menção. E pna que venha ;l noticia de
todos, e se não possa allegar ignorancia, mando ao
meu Chanceller mór do Reino o faça pulJlicar na
~hancellaria , e envi~r a copia delIe, sob .mccu Sel10 e
seu signal, aos Corregedores. Provedores e Ouvido
res dás Comarcas, e Juizes de Fóra , e-aos das Terras
dos Dotlatarios. E este Regimento se'registará nos li~

'(I} 'y. AI" dé ~~'de-Mar~ode 1753.
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vros do Conselho da Fazenda. .. e nos da Casa da Sup
plicação, e nas Camera& destes Reinos; e est~ proprio
se lançará- na. Torre- do TO(Dbo. Dado elU J;.Jsboa aos
5 de Junho de 1752.· REL

Liv. das L.eis diil Gl.tancellaria a 101. 2$:

l!Jos Or-dmados, que hão de I~Y em cada 'al1no' 01 Rec~!je

dora das Sisas deste Reino e do Algarve, que Jorertr
nomeados e appro'U«dos pelas Cameras Respe-cti.'Uas.

REcebedor da', €idaue do' POlttr,. c·mcoenta mil:"
r.elS.

Recebedor da Cidade de V·iseu " qlJarenta mil reis.
Recebedor da Cidade de Lamego, quarenta mil

reis.
Recebedor dw ~idàde da' Guardà., cincoenta mil,

reis•.
Re.ceoedoc 'da- Cidade. de Coimbra, cincoenta mil

reis.
Re-cebedor· da Cidade de Leiria, vinte e quatro'

mil reis~

Recebedor da- €idade de Portalegre, cincoenta'
mil reis.

Recebedor da Cidad~ de .Mlranda., .cinc::-oenta mil
«is. . :

Recebedor:da Cidade.de Beja., quarenta mfl:reis~
Recebedor. da' Cidade de Evoca, .quaFenta~mil.rei-s.
Recebedor. da Cidade de ELv.as ,ttrintaJn)iLreis.
Recebedor de Estremoz, ·tcinta mil reis.
R.ecebc:dor. de Campo .de Ouriq~e , . ..setenta mil

:reis.
Recebedor de. VHla-R(!ar, cincoema mi1'.reis.
Recebedor de Guimarães·, cincoen~ mil.reis.
ReGcbedor de. Viana.) cilu:oema mil'reis.
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Recebedor de Ponte de Lima, cincoe11ta mil reis;
Recebedor de Moncorvo, cincoenta mil reis.
Recebedor de Santarem, trinta mil reis.
Recebedor da Tabola de Setuval , trinta mil reis.
Recebedor de Pinhel, cincoenta 'mil reis.
Recebedor de Castc\lo.Branco , cincoenta mil reis.
Recebedor de Aveiro, dncoenta mil reis.
Recebedor de Cintra , vinte mil reis.
Recebedor de Abrantes, trinta mil reis.
Recebedor de Thomar, quarenta mil reis.
Recebedor de Torres Vedras, trinta mil reis.
Recebedor do Reino do Algarve, cincoenta mil reis.

Diogo de Mendonça Côrle. Real.

---------
'Alvará, em que se determinou, que os panllos de pa/J'~

tivlSstm determinado peso; e que para a vmda della
se fizessem duas taxas cada anno pelo Senado da Ca.
mera; e que se não pudesse ,c~111prar esle gelJero por mo.
do de travessia.

Eu EIRei faço saber aos que este -Alvará de Lei vi.
rem, que sendo-me presente o grande prejuizo, que
resulta assim aos Lavradores, como aos Moradores

,desta Cidade, de nella se vender a palha por pannos
sem peso, que certa e determinadamente mostre 11
quantidade, que se vende, ou compra; ficando na
vontade dos conductores o prejudicarem, ou aos La
vradores, que a.vende,m , ou aos Moradores, que à
comprão, sem q~e bastem o cuidado e a providen-

. cia, que .cabe fiO Senado da Camera , para evitar- OS

l-eferidos inconvenientes; sendo-me outrosi present a
grande quebra, que tem as palhas, depois de postas
em palheir.oll, e não ser por esta, razão justo" que se
yendão por todo. o anno pelo preço ) taxado 1;10 t.empo,
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das colheitas; e considerando tambem o grande pre.
juizo, que resulta ao público de se atr~vessarem as
palhas, fazendo. se dellas armazens particulares, dond.e
pelo decurso do anDa se vendem ao Povo por grandes
preços; sou servido ordenar o seguinte:

I Cada um dos pannos de palha, que se venderem,
terá sempre quatro arrobas perfeitas, incluido o peso
do mesmo panno, em que he conduzida; ou cento e
vinte arrateis livres para o compra<:Jor.

2 Posto que o referido peso se ha de fazer sem in
tervenção de outra alguma pessoa, que não seja o com
prador 1: vendedor, ou as pessoas, a quem elles c0I!'
metterem a compra, ou venda; com tudo, para malar
expedição das partes, o Senado da Camera fará entre
gar a cada um dos Capataze.s das Companhias dos con
~uctores da palha uma balança com os pesos necessa
rjos paql pesarem a eita palha; fazendo-a passar pela
balança ao sahir do barco, para o fim abó1ixo ordenado,
sem que por esta dil-igencia levem algum emolumento.
E serão obrigados cada u~ dos Caparazes a conservar
as balanças no mesmo estado, ern que as receberem.

3 Das referidas balanças se poderáõ s'ervir os'com~
pradores, que voluntariamente o 'quizerem fazer j por-'
que querendo comprar sem peso t ou pesar em suas
casas os palmos, que comprarem, por balanças, que
para isso tenhão com pesos aferidos, o poderáõ livre-
mente fazer. .

4 E porque póde succeder que alguns dos pannos t

que se pesarem t tenhão mais, ou menos das sobreditas
quatro arrobas; ajustando-se a respeito delIas no fim
de cada conducção o numero dos pannos, que se tive
rem comprado; e conferindo-se com o peso da palha t

que.se tiver recebido', se abaterá a falta a fa vor do com
prador, e se accrescentará o excesso a favor do vende
dor, para o primeiro pagar de menos, e o segundo
receber de mais toda a difterença, que se achar na t040
~~lidade do peso competente. .

LL. Ex/r. Tom. 111.· 'J,:
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5 b Senado da Camera fará em câda um dós anno's
duas taxas: a primeira) no tempo da colheita com
ctttenção á abundancia, ou falta) que houver) deste ge.
nero) e durará até o ultimo de Dezembro: a segunda,
no primeiro de Janeiro) em que de mais haverá respeito
á quebra) que a palha costuma ter depois de recolhida)
e durará até nas colheitas seguintes se fazer nova taxa.

6 Toda a pessoa, de qualquer qualidade e condição
que seja) que por modo de travessia comprar palha
para tornar a vender) ou seja nesta Côrte, (JU em qual.
quer lugar do Riba-Tejo) pela primeira vez perca a
palha, para quem o accusar, e tenha dous mezes de
prisão em casa) Oll no Limoeiro) conforme a sua qua.
lidade) e além disso seja degradado por um anno para
a Cidade de Miranda; pela segunda vez, além das re.
feridas penas corporaes em dobto) não só perderá a
palha, mas será condemnado em Outra talHa quantia
da que ella valer) tudo para o accusador; e pela ter.
c:eira vez, além da palha perdida, será condemnado em
cinco ·annos de degredo para a mesma Cidade de Mi.
randa, e em quatro mil reis para o accusador. Não se
poderá neste crime cqnceder 'Carta c).e seguro, nem
Alvará de fiança. E as mesmas penas incorreráõ todas
aquelIas pessoas, que consentirem) que em suas casas
é armazens, e especialmente debaixo dos seus nom,es)
s-e recolhão palhas para vender por modo de travessia.

7 E porque alguns Ecclesiasticos) fiados na sua
isençiío, mais facilmente se animão a ir contra as Leis)
e ficaria frustrada a disposição desta, se lhes ficasse
abcrtà a porta para poderem atravessar palha) sou serJ
llido (não por via de Jurisdicção, mas por defesa de
J"neus Vassallos, e conservação do bem q>mmum) de
clarar) que todo aquelJe Ecclesiastico, que for achado,
õu .comprehendido em comprar palha por modo de tra·
vessia j ou emprestar o seu nome, ou armazens para o
mesmo fim, pela primeira vez o mandarei sahir setent·a
legllas fóra. da C?rte J para nella mais não entrar sem
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belJepla'cito meu; e sendo c:omprehendido segunda vez.
sahirá da mesma Côrte para a distancia de oitenta le.
guas j e pela' terceira. o mandarei lançar fóra de meus
Reinos. E assim o mandei significar aos Prelados
respectivos. para ser notorio a todos. "

8 E sendo algumas das pessoas culpadas neste de.
lj·eto de tal Jerarquia. que pareça ao Ministro. que
lhe formou a culpa. ser conveniente á boa administra..
ção da Justiça faz.er-mo presente. me dará conta pela
Secretaria de Estado dos Nrgocios do Reino, referindo
inteiramente o caso com toda a prova. que delle hou.
ver, ou a pessoa comprehendida of)rja ecclesiastica , ou
secular; para que informado da verdade. possa, mandar
o que for mais conveniente ao bem publico, e meu
serviço. .

9 Os Corregedores dos Bairros desta Cidade tiraráõ'
todos os annos duas devassas. lima no ternpo da pri..
meira taxa. e outra no da segunda. pelas quaes procu-'
raráô averiguar os atra vessadores. de que poderem haver
noticia, e as pessoas. que lhes dão, ou emprestão os
seus armaz.ens. ou os seus nomes. prendendo, pronun.
ciando e dando livramento aos culpados com Appel.
Iação e Aggràvo para a Cor-reição do Crime da Côrte;
dando-me conta pelo Desembargo do Paço de como
assim o tem cumprido t com as declarações do que re_
sultou de cada uma das ditas devassas. para me ser
presente em c9nsulta do dito Tribunal, que me não
consultará cada um dos ditos Corregedores. ainda de-o
pois de darem residencias • sem lhes constar depois de
um ~llito seria exame, que elles cumplírão com todo
o sobredito. .
- 10 O Corregedor e Provedor da Comarca de San.
tarem, Ouvidor de Alemquer • e os Juizes de ~óra dá
Castanheira, Benavente, Salvaterra. e o de Vi-lIa~fran
(a, tiraráô rambem nos mesmos tempos outras cerne.
'lhantes devassas das pessoas. que nos seus respectÍ"os
destrictos compearem pal1)as para revender. dando. me

, T 2 '
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conta do que a este respeito obrarem na sobredit!l fór";
ma, c debaixo das comminaç'ões acima ordenadas.

Este AI vará se cumprirá, corno nelle se contém;
e para que as proviueócias por elle estahe1ecidas tenhão
o seü cumprido effeito, sou servido deragar a favor do
bem commum qllaesquer Leis, Costumes, Privilegias,
ainda concedidos por titulo oneroso, que obstarem,
sómente qa parte) em que se acharem contrarias a este.
E para que venha á noticia de todos) mando a Fran4
cisco Luiz da Cunha e Attaide, do meu Conselho, e
meu Chanceller mór, o faça publicar na Chancellaria,
e enviar a cópia delle, sob meu Sello e seu signal, a
todos os Ministros acima referidos) para o executarem;
e se registará nos livros do Desembargo do Paço) Se-

./·llcldo da Cam era e Casa da Supplicação; e o proprio
se lançará na Torre do Tombo. Belém em o J.o de Ju
lho de 1752. REI.

Liv. das Leis da Chaq.ccllaria a foI. 26 verso

'.Alvará) pelo qual se declarou e confirmou a doação do um
. por cento para as Obras pias e merilorins.

Eu' EIRei faço saber aos que este Alvará de Lei
declaratoria virem, que sendo- me presente em Con.
sultas do Desembargo do Paço e Conselho Ultramarino
a omissão, que ha na arrecadação do um por cento dos
Contractos e Rendas Reaes, applicado para obras me.
ritorias pelo Senhor Rei D. Manoel) que santa glo.
-ria haja, pela Doação feita no anno de 15°3 ) encor
parada nas Ordenações da Faz.enda) confirmada pelos
Senhores Reis) meus Predecessores, cm os allllos J 519)
] 5H4 e 1692, por se não pagar tudo o que he devido
com pretextos affectados ) especialmente por falta de
observancia da referida poação .em alguns Contractos e
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Rendas, como tamlJetn por' se não-declarar aos COfl_

nacradores e Rendeüios, no acto da arremaração. a obr-i.
gação de pagarem o dito um por cento á sua custa; o
que he contra -a intenção do dito Senhor Rei Doador,
que exprcss-amente obrigou á satisfação do dito um por
cento todas as Rendas e Contractos presentes e (ytUroi
destes Reinos e suas Conquistas. Dominios e SenhQ..
rios; e que os Rendeiros o devião pagar á.sua custa.,
posto que no arrendamento se não décla'rasse esta obri~

gação; e porque semelhante desordem he em grand
prejuizo do serviço de Deos e meu, por se .diminuirem
com ella as obras meritorias ) a que esta applicação foJ
destinada, considerando os continuas e cxtraorqinarios
beneficias) com que Deos. nosso Senhor) por sua infi.
nita bondade) he servido prote·ger.e augmentar estes
Reinos e seus Dominios; e que em reconhecimento de
tão soberanas mercês, devo não só promove.r a inteira
obscrvancia da referida Doação), mas accrescentar os
seus effeitos. removendo, tudo o que encontra a sua
effectiva execução:

I Hei por bem declarar. que a,dita Doação com..
prehende todôs e quaesi:\uer Contractos e Ren~as .Reaes,J
presentes e futuros, que se arrendarem a ComI.actado;
res, ou se aclministrarem por conta da minha lúal Fa
zenda. ou por outro qualquer modo e fórma. que se
praticarem, assim nestes .Reinos. como em suas Con.
quistas, Dominios e Senhorios; e que de todos se deve
pagar um por c~nto • na fórma da referida Doação, sem
embargo de que d~ algnns nunca se pagasse) e de qlJ~
nas remataç?es se não f- asse a, obrigaçã<> deste pa.
gamento. ou se duvidas~ .na; porque a falta de obse'r...
vancia da dita Doação, por estes; QU oU[ros pretextos.
declaro nulla e de nenhum effeito) como contraria á so
bredita Doação, a qual não só confirmo em tudo e por
tudo, como nella se contém; mas se a não houvesse, a
faria eu novamente ~ como.faço» se necessario he. offe...
receqdo a Deos nosso Senhor) para se dispen.der em s,eIJ
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sá'nto serviço, esta pequena parte dos opulentos The.
louros, com que a sua immensa e il1finita bondade tem
enriquecido esta Monarquia.

2 E da" fórma, c..m que se deve tirar o dito um por
cento., estabelecido na referida Doação, exceptuo só...
mente aquella parte dos Dizimas Reaes da America,
ilhas e mais partes Ultramarinas, que nas folhas se
acha applicada para a sustenção dos Ecclt:siasncos, ou
se applicar daqui em diante'; porque só do lesiduo se
eleve tirar um por ccnro; porque só elle foi seculari.
~ado e applicado á minha Real Fazenda nas concessões
Pontificias. -

3 E para que com mais promptidão- e segurança se
pague o um por cento; mando, que nos Contractos e
Rendas, que se rematarem nesta Cidade, ainda que
~st('jã{} fóra della nestes Rei!l0s, ou no Ultramar, se
pague o um por cento nesta mesma Cldade ao Tbe.
soureiro das Obras Pias, ao qual se dará noticia da re.
'1natação pelo Corr,etor da Fazenda J ou pelo Escrivão,
que assistir á rematação Ilas partes, em que assistir o
dito Corretor. e se não passará Alvará.de correr aos
c-emathntes sem Certidão do Escrivão das Obras Pias,
assignarlà pelo Thesourciro J de como lhe fica càrregado
por lembrança o um por cento, para o cobrar a seu
tempo.
. 4 E nos Contractos e R~ndas , que se rematarem
no Ultramar, ou em outra qualquer parte desta Ci.
dade J se pagará o um por cento no mesmo lllgar, em
que se pagar o preço dos Contractos e Rendas, e aos.
mesmos Officiaes. que o r erem; os quaes no UI.
tramar serao obrigados a rei ~der o dito um por cento
nos Cofres Reaes ao Thesoureiro da Casa da Moeda
desta Cidade. para elle o entregar ao Thesoureiro das
'Obras Pias, livre do um por cento da conducção, que
se paga na dita Casá ;~ e o que se cobrar no Ultramar,
em partes, donde se não remetta a importahcia das Ren
-da-s e ~ontractos Reaes, para vir nos·Cof~es a est... Ci~
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(Jade, ou nestes 'Refno~, 'Será remetti-clo o spbredito um
por cento pelos ditos Officiaes, que o receberem J ao
Thesoureiro das Obras Pias; .porém nos Contractos l:

Rendas do Estado da lndiá se observal'á o costiume •
que até -agora se tem praticado no que respeita á distri..
buição do um por c€nto. .

5 ,E como o grande augmento desta consignação faz
necessario, que na sua arrecadação e despesa se.guarde
uma nova e differente formalidade da que ao preseFlte
se pratíca: Sou servido otdenar , qtfe na Casa do Con~

selho da Fazenda haja um Cofre de tres chaves, cm que
se faça O recebimento de tudo o que produzir o um por
cento, e que á. bócà do dito Cofre se satisfação os filhos
da folha) e todas as mais despesas necessarias, não se
levandol estaS om conta, nem se abonando entrega aI..
goma) qué se não fizer na referida fórma; e das ditas
rres chavt':s terá urr a o J'hesoureiro , ourra o seu
Escrivão, e a' terceira o DeseFnb:lrgador Gonçalo José
da Sil veira Preto, do meu Conselho, ou ourro qualquer
Conselheiro da Fazeflda, que em sua falta houver de
Mmear) ao qual recommendo faça cumprir o que fica
tietertninado, assignando os dias; que lhe parecer,
p<l:tà entrar no Cofre o dinheiro, q~e houver, e man..
dando pôr Edit~es no tempo de se pagarem os quarreis •
para que os Tencionarias os 'venhão receber na sua pre
sença, não consentindo se alrere em cousa alguma es~a

sidem, de que lhe encarrego a exetuçâo.
. 6 Hei oLlrrosi per bert1·, qt'1e no fim cle cada triennio ~ ,

@ ThesoureHo dá Obra Pia r, que acabat) dê nó Cons~_

lho da Fa'zcnda uma disrincta conta dbs Tencionarios ;
qUe! no seu tempo fallecêrão, da quantia, em que a re-
ceira excedeo a despe'sa ,. e do dinheiro, que fica no
Cofre; e o Conselho me fará logo presente e~ta conta»
pat:a determinar o que for servido.

7 C0l'l10 as diversas ohr:igaçães deste Thesoufeiro
fazem necessario) que" haja quem o possa ajudar em
applicar as causas e execuções) que correm SObl'C a
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,cobrança do um por cento, e em álgl!Jmas outras. dili•
•gencias, c;;onducentes ao mesmo fim : Sou servido, que
'OS dqus Solliciradores da Fazend<\ cuidem tambem nesta
rnateria, satisfazendo a tudQ aquillo, de que a esré
respeito os encarregar o Thesoureiro, havendo-se esta
como uma das suas obrigações, sem que por isso pos.

,são percetier, nem requerer cousa alguma, nem a .ti.
,tulo de ajuda de custo.

S Attendendo l}ltimamente a que () rendimento do
um por cent0, qué novamente se deve pagar. em obser.

:..vatlcimdesta Lei, póde importar tanto, que chegue a
co,.brir atim'portancia da folha actual, e a pagar por in•

.leiro as teoças aos filhos deIla ; e considerando, que esta
·fórma de pagamento não só he contraria á prática, que
.houve sempre na Thesouraria da Obra Pia, mas tam•
.bem á minha Real intenção, quando deferi aos Ten.
cionarios. que recebêrão as mercês, que lhe fiz , na

·supposição de cobrarem só parte das Tenças, segundo
'() estado e observancia certa da dita Thesouraria; e
havendo juntamente respeito a que de outra sorte se
J1ão guardava aquclla proporção e igualdade, com que
.premeio os serviços dos meus Vassallos, e outros mo
.tivos, que me representárão as pessoas, por quem man.
dei examinar esta materia: Sou servido declarar, que
as referidas tenças se não paguem daqui em diante por
inteiro, mas que no primeiro anno, contado da data
deste AI vará, se colltinuaráó a pagar, como até agora,
e pelo rendimento antigo desta Thesouraria , fazendo.se
.separada receita do procedido dos novos Contractos.
,para se averiguar a sua importancia; e que dentro do
mesmo anno os Tencionarias appresentem os seus AI.
varás no Conselho da Fazenda, para me serem presen.
tes. e para que attendendo aos serviços e motivos da
graça. haja novamente de a regular pelo merecimento
e qualidade dclles J determinando as Tenças, que lhes
corrcsponde'm. e que se hão de pacrar por inteiro; e na
,conformidade da nova mercê, que lhes fizer J se lavra~
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ráõ as Postillas nos mesmos Alvarás. fazendo-se novà
folha. segundo esta ultima Declaração; e se neste meio
tempo fizer mercê de algumas Tenças na Oera Pia. se
entenderáõ concediclas, com a condição de se poderem
reduzir, quando fi1ser o dito ger-al re-gulamenw. .

E este Alvará se cumprirá inr-eiramente· como nel\-e
he disposto, sem embargo de qualquer Lei, Regimen~
to. Privilegio, ou,Costume em contrario) que tudo há
por derogado j e para que ve,nha ii noticia de rodos
rpando a Franciseo 'Luiz da Cunha e Artaide • .do plCU

Conselho) e meu Chancdler mór. o faç-.a publicar na
Cha.ncellaria • e enviar a copia delle, sob meu Sello e
tseu signal, a todos os Tribuoaes destes Reis;}os e sua.s.
'Conquistas) e aos· mais Ministros e pessoas. que o de
'Vem executar) aos quaes hei por muüo -l' ::ommendada.
a sua observancia j e seJreg-ist-ará no livros do Desem.
bargo do Paço. Conselho da. F-azenda e' Conselho. UI.
tramarino, e na Casa da Sppplicação jl c o proprio se
1ançará na Torre do Tombo..Belém o .r.O de Agosto
'de 1752. RE1•.

Liv. das Leis da ChancelJaria a foI. 28 vers ..
I
J

'.l1lvt1rá. em -que se .-determina., que -nen'bum 'Conservado)"
passe contra-mandados vagos e geraes. para deixarell!
de se fazer com q/ta(quer,p oa_tl:.f diligwcias da Justiçã.

_DOM José. por graça de Dcos 'Rei de <Portugal
'e dos Algarves. etc. Faço saber aos que esta L~i virem t

que, sendo- me presente- a grande desordem, que resu Ita·
á boa administração da 'Justiça de se impedirem as di~

iigencias, que se ma-ndão fazer' pelos Ministros ardina.
rios. quando se dirigem co.ntra priv-ilegiadGS. com in
tempestivos contra.mandados, expedidos antes de se
a'veriguar, se no caso de cada-uma das ditas diligencias

LL. Ex/r•.g:'om. 111.· V.



tem lugar o privil'egio , para em r~zão del1e ser o pri~
vilegiado legi~im!lmente soccorrido> e considerando
quão justa e neet}ssario seja ,. que nem o ministeriQ
~0S Juizes e_~a.is Mini,Stros ordi'Aaric>s sejjl iltudido ~
embaraçado Ror semelhante modo, nem @s privilegia_
dos", que. tem Jl!lizes privaüvos, sejão privados do
uso. do sel!! privilegio naquelles eaSQs, em que elles ..
tonf@rme a, difeiro, tem lugar;. ord(!:Iao e mando, qu~

da pub]'i.c..~çã0 desta· Lei em diante nenhum Conserva.
&!ler passe C6ntra.mandados vagos e geraes, para se dei..
:xarem cle faz.er com ql1~lqu~r pessoa as diligencias cl~

Justiça)... sob pena dG: seis rnezes de suspensao dos 111.
gares t. que oc:cuparem no meu Rea,l serviço, por cada.
contra.mand'ado" que exp.edirem na referida fôrma; e'
:na dita SUSpel1.lJaO incorreráó ipso facto, sem mais fórnia
de processo, que o recohhecimento do signal, ou'
signaes do Ministro t. Ol'l Ministros,. que assignarem os'
laes eontra.mandad0s; porque sendo estes appres€ntados
aos ~residentes d0s Tribunaes respectivos" ao Regedor
ria.. Casa da Sl.Ipplicação, ou ao Governador da Casa do
:Farto ), € constando-lhes por verdadeira informação"
iliJue <Lom effeiro farão assignados pelos Ministros, em
cujos nomes·:se acharem expedidos) lhes farãu logo in.
timar a €Iitâ suspensão). para se abster.em dos seus em·
pr.e"gos,. em ~l'JantQ ~lIa durar; e pelas mesmas causa?"
annullo e dec1ar0 pon· de nenhum effciro todos os contra
tnandades, ql1e at~· a'0 presente se tiv·erem expedido na
fórma). que p0i' est:a Éei repm.va: porém as partes'"
t:jtle se acharem grava'C1as nas diligencias, que lhes fize
fem de mandado dCles jtust:iç.as erdinarias, poderá&) en.
tende.l'1da se lhe affendem (i)S seI!! s privilegias, .lIsar do re
media da Gledinatoria', 01:1 de pedir pree::atorias a0S seus
l'cspectivos Consenva~9rtlS, Cijue lhos paderáõ passar;
depois de yeri?cada. a legitimidade €t0 pri.vil·egio, e al
campetencla delle) nes.terrnQS~ de €ada, lHtI dos casos,
em que se (equer o pre<zatorio. E lina;n~0 aos Pre,sid otes,
!dos Tribunaes. r~sl?ectiy,osI' e ao Regcm.ot da. Casa d"li
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.5npplicação e Governadar da Casa do Porto't .e ã todo.
()s Desembarcrador.es, Cerregedorés .e mais Justiça-s .•
fação inteira~ente cumprir e gua.rda-r esta Lei; e a()
Doutor Francisco Luiz da Cunha de Attaide J do mel!
Conselho e meu Chanceller mór) a publique na Chan!!'
chelIa-ria, e envie a copia della, com o meu SeBo e seu
sicrna! t a todos os Corr.egedores, Provedor~s ; Ouvido.!'"
;re~ dos- Mestrados e DOFlatarios, aonde Iilão entrar Cor~
-regedor, para a fazerem publica.r por suas Comarcas; ~
!se registará nos livros .dos meus Desembargadores d@
Paço, e dos da Casa da Supplicação e Relaq:ão do Porto;
e esta se lançará na Torre do Tombo. Dada em Lisboa.
;aos 13 de Outubro de 175.2. REL

.Liv. das Leis da-Chancel1al;ia a foI. 31.

Alvará) em -que se determinou, que as execuções dtls U1t",'

Ifltças 'se não puaes..rem suspender com o pretexto de errot
,de custtl'S, mas se reser'vasu este-conhecimento plJrtl depoii
de executado o principal.

Eu .EIRei- faço-saoer aos làue .este A1.v.a,r.á de Lei
virem, que sendo-me.presenre, que a ültima calumnia,
com que os 'Reos cOl~demnados em causas civecÍs.cestl'l_
mão embaraçar as senteLlças e,lewah§, C0Q;l o pre~ext~

,de erms nas conta-s das custas., ,ao juiza m.a .Chancdl1a.
ria, não só com notaria él'Qusecla C>rcilenação Liv. I.

e.til. r 4' §. 2, mas contra a utilidade pClblica , que em
grancile parte consiste na prompta execu.ção das senten
ç~s; e considerando -o ·prej.uizo dos creQores. e por fi>e
,dlr a boa administração da Jus-tiça se remova j[:lteira
·Inent~ o dito abuso: Hei por bem', que'a expedição .e
execl:lção das sentenças se nao suspenda c{)m 0 pretexto
de erros de custas; e l:jue ha'vendo questão sobre estes.
,se 'reserve a decisáe-cleHa) e'('ohraoç;a <àas (:üta"S custas.

. V 2
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para dep>ois .dé sé:a'C.anar a" execução :das '!entehça-s;
quanto ao principal. Pelo que mando ao Regedor da
Casa da Supplicação., GDvernador da Casa .do Porto"
Desembargadores das ditas Casas. Governadores e
Desembargadores das Relações das Conquistas. e a
todos os .Corregedores • ·Provedores,. Ouv.idores, ] uizc:!s
e rriais JU2tiças desEes meus Reinos e Senhorios. cum.
prão e g.uardern este meu Alvará de Lei ,.como.nelle se
contém; e. ao Douror Francisco .Luiz da Cunha de
Attaide. do ·meu Conselho e meu Chariceller mór. o
faça publicar na ·Chancellaria. e enviar o tras-Iado delle.
sob meu Sello e.se.u signal, a todos os ,Corregedores das
Comarcas destes Reinos e Hhas adjacentes. e aos Ou..
v~dores das <::ànquistas e Terras dos Donatarios , em
que os· Corregedores não entrão por correição. para
que o faç~ Rublicar nas suas lui-ísdicç.ªes ; e se registará,
nos livros do Desembargo do Paço, Casa da Supplica..
~ão e da Relação .do Porra" e nas Íhajs, par.tes. onde
·semelhantes AIYará~ se costllmão registar; e este p,roc.
'p~io se lanç~rã.na,Torre.. do T.ombo., Dado em. Lisboa..
aps J8 de-Outubro de ]752. REI•.

Li\", das Leis da Cbancellaria a 101. 32 verso .

·'.AhJará, em· que se. defermiJlou, que 11enbum Minislro, dt
qualquer graduação, pudesse mal1dar lirar· (wlf)S dos
CarloYios dos ]tiizos. em que. p~ndeYern •. 11Ul.s- os .de.vem
pedir· p~r Carla.avocaloria.

. .

.I7-52:E·ü E;Rei faço saber 30S que' este Alvará. de. Ui
_virem, que sendo-me·presenre I que alglJ:ls. Mini rros"
.por.se.ll1es·dilatar Ó Gumprimenso ..das Al!ocarorías, oU

r1?reca[Qrios.• por que perrendcm lhe. sljão. rerne.rridos •.
ou- tl:azer per.ante si algull '. allWs , ,que' pendem em.oU...
Bjt:os Juizos I [ClU, r,ornpido .no. excesso. de os fazer. tirar
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.violentamente dos Cartorios dos Escrivâes l,em qUê'COr- _
'riáo, offendendo com este procedimento não só' o
respeito dos juizes, perante quem servem os Escrivães,
a que pelo referido modo se extrahem os autos') mas a
iórma )..que.as Leis prescrevê.rão para se avocarem ) .ou
pedirem autos dos juizos, em que perrdem, e a,deter
mim\.ção no Assento da Relação de 29 de Maio de 175 I ;

c desejando atalhauáo prt;iudicial. e escandaloso abusa:
Hei por bem) que nellhum Ministro.» de qualquar qua
lidade, ou graduação que seja) e' ainda o Contador
mór) mande com pJetexro algLJm tirar autos. dos Car

.torios dos Escrivães dos Jui.zos, em que penderem; e
-no' caso' de lhe serem- necessarios " ou para negócio ao
meu Real'serviço, ou por entenderem lb.es p.ertence·
privativamente o conhecimento das causas, que em'
outros jÚIZOS se tratãõ, os peção por Carta avocatoria,
ou precaborio), na fórm-a determinada na Lei ~ Regi- .:
menta dos ·Contos; ~.nã0 se cumprindo a ditas cartas - \
e precatamos, deixem usar as putes" dos meios- com
petentes; e não podendo estes ter lúg[lr', .se Tecorra·a
mim) abstendo.se de todo·e gu lquer procedimento·
çontra os Escrivães dos pertenclr-dos ·au tos J por se achar .
.prohibído por Decretos meus. ainda <aos· TI ibunaes, o'
proceder- contra· os· Officiaes alheios, em competencias .
de jurisdiGçãD. E succedendo o caso,.gtJe se não espera~

de se contravir-ao sobredito.., .ficará o-tran gresser , .por
esse mesmo- feiro, suspenso do lugar. que servir-, até·
mercê· minha. Pel-o que mando aos· Presidentes dos Tri_
bllnaes respBcti,v@:;) R'egedor ·da-Casa -da SUppuGa.ç;.ro •

·Go<vernador da.Casa··rlo ,Porto i Deseo bargadores das
ditas Casas-) e a ·rodos os Corr:egedàres , Provedores •.
Ouvidores J Jú·izes e mais justiças dest s·'meus Reinos
e -Senhorios; cump.rão'este nlC'u Alvará de L-ei) como
.neUe se contém; 'e ao, Doutor' Francisco-Lui:z,·da. Cunha
de Attaide, do meu Conselho· <:l.meu ChancelleI: mór, ,
o faça, publicar na Chanc@llaria, e enviar. o trasladó
ddle, s.l;lb.meu Sello.e.seu signal,.a todos.os:_Correg~
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dores, Provedores e Ouvidores das Comarcas, e aos
Donatarios, em que não entrão os Corregedores por
-Gorreição, para qtie o fação publicar nas suas Jurisdic;.
ções; e se registará nos livros do Desembarg'Ü do Paço.
Casa da Supplicação, Relação do Porto, e nas mais
partes, onde semelhantes Alvarás se costumão registar;
e este proprio se lançará na Torre do Tombo. Dado em
Lisboa aos 23 de Outu bro de 1752. REI.

Liv. das Leis éla Cballcellaria a foI. 33.

----------
..Alvará, em que se determina a jórma para os pagamenJoI

'dfls CrmtracJos Rfaes dfls MjlJtls~

Eu EI Rei faço saber (\OS que este Alva'rá com forçl.
de Lei virem, que sendo-me presente a dúvida, que
tem havido nas Minas sobre a fórma de -se fazerem oe
pagamernto:; Glas dividas, pertencentes á minha Real Fa.
zençia, e tambem as ordens. que ioter!namente se tem
'dado sobre esta materia; e querendo remover tado o
embara'ço. que haja a este respeito. pelo modo mais
favoravel aos meus VassaHos. e mais conforme .ás reSo
luções de Direito, praticandti igualmente a Real cle
mencia. com que attendo aos moradores das Minas;
Sou servido determinar, que nos Contractos Reaes,
ajustados por quantias de arrobas e oi.tavas de ouro,
que se hou verem de satisfazer dentro no destricto das
Minas. ande he permittido correr ouro ·em pó. se
receba a satisfação e paga da mesma fórma t que foi
estipulada t e· 01 mesma especie e quantidade t prome~.

tida no termo de arrematação, sem que 0S Contraüta.
dores sejão obrigados a fundir e quintar 0 diro ouro;
porém -taRto que elle c·ntrar na Provedo6a. o Prevedo'l'
da Fallenda 0 ma'ndará logo á Casa cla Floln<.J.içã0 rcduúr
a barra, r-irando.se o quimo; per~~e em favor e beI-l~
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lido dOi póvos encabeçados, hei por bem sujeitar o
(Juro, G)·ue me pertence, a esta satisfação J a que não
~stflVól, obri&~do: o que porém se não praticará nas Mi
Jlas, em que se não tiver feIto semelhant~ aju9te com
os póvos.

Sou ourrosim servicfu, que- a respeito dos ditos:
çontrat:to~ ~ celebrados antes de se abolir a Capitação,
que se ajustárão a· di'nhciro, e a preço certo de reaes •
se faça o pagamento artendendo ao valor J que o ouro
tinha ao tempo do Contracto ;. mas quanto ás dividas,
procedidas; das Capitaçães,- que estav5c:> v€ocidas, e
que se não satisfizerão a tempo devido, hei por bem.
gue se paguem a ouro por quintar; o que concedo por
pu ra graça" e por fa vorecer aos devedores deste direito.
e extender mais em seu beneficio os eff€itos da minha.
ReaJ piedade~

Tudo o q1Je ací'!la fiá det€rminado a respei'to das'
djvjdas Reaes se observará. respectivamente ás pa.rricu
lares J não só por se achar já desta fórrna determinado
na Lei qo Reino',. e na mais c€rta e segnida doutrina;:
rn~s P9rque de novo assim o resolvo e estabeleço J

para que não haja. embar.a'Ço e duvi.da J que pert,l;lrbe (),
commercio, a ur.üao ~ o socego J que deve haver entre.
ps meus Vassallos.

E este Alvará se cumpruá inteiramente ,.c;or,no nelIe
se eontem J sem dúvida J nem contradicção alguma J e
sem embargo de qualquer Lei J R€gimento ,.ou O.rde.m
çm contrario, que tu,do hei. por derogado; e para que
venha á noticia' ete todos. mando a Francisco Luiz da:
Cunha de Attai~e, d~ meu Conselno I meu ChanceL
l,er mór, o faça publicar na Chancel1aria, e enviar a
copia cilel1e .. 'sob meu SeJJO' e seu signal, a todos os
Tribunaes destes Reinos e suas Conquistas, e aos mais
~.1inistros e pessoas t que o devem executar J. aps quaes
hei por muito r.ecommendada a sua observ,ancia; e se
registará nos livros do Desembarg@ do Paço, Cônselho
da Faz~ndít,. Conselho UltEarnarino) e na Casa da Sup-
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filicação; e o proprio se lançará na Torre do'Tombo;
Belém aos 9 de Novembro de 17 52. REI.

Regislodo no Cbancelladll mór da CÔrte.e' ReiRo , no Livro d05'Lei4J
I -a foJ. 34. . .

. .--------
Alvará I pdo qual foi annulfano o a11lecedenle de 9 de

.! No·v(mbro, ,s?6rea jórma de sefazerem nas Minas ,s
..pagl.JfJleJJ/-os das. dividas da- Fazenda Real J e dos .Ear
ticulareLC017J our.o el7J,pç.

Eu EIRei faço ~áber aos que este í\lvará de Lei
virem, que sendo. me presente, que o aurr<> Alvará,
que com a mesma força foi publicado em I I de Novem_
bro pr,Dximo passado na Chancellaria mGr ·da Côrte
e 'Rei'no, sobre '{l' rónna de se fazerem-no territorio das
Minas' Gemes com '(:)uro çm pó os' pagamentos das
di\lidas'pertencenres, -assim á minha 'Real Fazenda;
éomo aos P.a·rticulares, sahio da estampa com algumas

<expresSões, em que houve excesso e omissões I contra
rias á l minha Rt:al Mente·, restringindo-a a casos, que
o não dão' de' constrtuição nova: SOlJ servido' cassar e
-2.LlJ1ullar a sobredito Alvará., publicado'em I [ de 'No..
v~mbro; prohibinéto, que delle se possa fazer uso em
Juizo, e fóra delle ; e-reservamio os casos nclle expres
sos, para a respeito de cada um ddles dar as provi
dencias., que achir, que mais C0nvem- a meu Real
'servi-ço, e ao bem commum dos Pó"vos das Minas Ge...
raes. E este se cLlmprírá inteiramente, como nelle se
contém, sem embargo de ql.1aesquer Leis, Alvarás.
Regimentos, D:cretos., ou Resoluções em contrario.
E para que sej~ notario a todos, mando a Francisco
Luiz lia Cunha e Attaide, do meu C'Onselho e Chàncel.
ler mór de meus Rei nos, o faplpublicar na Chance'!
lar ia , e enviar pJr copias I sob meu Sello e seu signal J

..a uodos os Tribu1:leS deStes Reinos e suas Conquistas.

J
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e ~ tod<ilS 'Os Ministros e pessoás t 'qué,() devem execu'l'
taro e se TC'O"istará nos livros do DcsernhaJ~godo Paço t

Co~selho d~ Fazenda. Conselho Ultramarino.) Casa
da Supplicação e Relação do P.ono. e o proprio se
lançará na Torre do Tombo. Lisboa .21 de De.z.em.
b.r:o de 1752. REI. '

Liv. das Leis -da ChancelIaria mór Q foI. 35.

-_...-....------
Alvará, emqtlt se declarou o Regimento sfipra. sobre.Jl

nova jónna da arrecadarão das Sisas) ordenando qlfe do
dinbeiro deI/as) que for remet tido pelos Estafetas. se
pa.gue aes Corrúas .um por anjo.

'Eu EIRci faço saber aos que este Alvará vi·rem "3

que tendo consideração ás representações, que '0 Cor_
reio mór do Reino, e os seus Assisten~es nel·le t me
fizeráo sobre o Regimento de 5 de Junho do anno pro
xlmo passado, em ql!le dei a nova fórma á arreca.
dação das Sisas; -e ao prejuiz-o t que os sobreditos me
representárão, que se lhes seguiria de tomarem sobfe
si o perigo das· remessas. sem algum emolumento»
que fosse compensativo deste risco, ao mesmo tempo,
em que de todo 0 dinheiro. que até .agora t·ransportárão
os seus Estafetas. levárão sempre por ..inveterado cos
tume um por cento de ~o.nducção: Hei por bem de.
clarar o dito Regimento, ordenando. que o referido
um por cento seja pago_ aos sobreditos pelo Thesou
reiro geral de rodo o dinheiro. que pelos Correios vier
ao seu cofre, descontândo.o aos Filhos das Folhas,que
voluntariamente qui.'lerem cobra.r em Lisboa as suas
respectivas porções. Porem aquelJes. que quizerem re.
ceh.Jer nas Comarcas) appresentando os Conhecimentos
ao Thesoureiro geral para lh.es pôr a sua in~ervcnção e

LL. Ex/r. CJ"fIfII. lil. X

1753
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ordem pano os Recebedores das-. Comarc.as, serão neI.
las embolsados sem desconto alg~m. E. os Recebedo:'
r;es fa.rão.p1ga, ao dito.'Ihesourei.ro·geral com. estes co.
nhecÍl"l'Ientos, como. dinheiro liquido). sendo expe..
didos na· sobredita- fórma. O' qpe. rudo. se praticará,
respectivamente com_ o.dinheiro.,., applicado ás consi.
gnações da minha Real: Fazenda ",que [em o seu assen...
tamento nos Almoxarifãdos. que-- se comprehendem
no recebimento do mesmo Theso....eiro gerat.

Pelo que mando aos Vedores.de-·m~nha Fazenda.e
Conselheiros della", e aos mais Mínistros, a que to
ear, e com mais.. especialidade aos Provedores. da~.

I Comarc.as, cumprão e guardem este AI vará em tudo
e por tudo. aomo nelle se contem, sem embargo de·
quaesquer Ordenações •. Regimenros •. ou Ordens, que
haja em· contrario , que tudo hei por derogado e de.
fOgO., como se de- cada uma das ditas cousas fizera.
expressa menção. E'para.que venha á,1'loticia·.deto.
dos, e se não possa aUegar' ig!1orallC::ia., mando ao.
meu Chanceller mór do. Reino o faça. publicar na·

.ChanGellaria, e· env·iar a .c-opia deHe, sob meu Sello o'
!eu signa~, aos Corregeaores ,. Proveclores e Ouvidores.
.da·s Comarcas e Juizes de ·Fóra ,_ e aos das Terras dos.
..J)0/il'atarios; e. e$te ,AI vará -se -registará nos li vros do·
G0nseJ.ho ,eda Fazenda, e nos·da Casa da .Supplicação, e
Ilas Ca-mer-as deste Reino;. e este peoprio se lançará
na Torre do. Tombo. Dado em Li.sboa. aos 30' de..

.Março de 1753.. REI.. .
Iiv. das Lei, da ChanceIJaria a Foi. 35. vera.

,----...--------:.-
Ordem t (til qut Jt declara não ser probi!Jido pela Pragma•.

tica aDS Cortad~res trazer espada.

1753 DOM' José" PQr graça de Deos Rei de Portugal
'/e dos Algarves,). etc. F.aÇ,9 saber a vós Corrcgedot: de)·
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'Crime do "Bairro de Aódaluz-, que o Juiz, Escrivão C!

mais Officiaes do officio de COJõtador de carnes ·nesta
Cidade de Lisboa, 'me representárão .par -sua ..petição I!

que exercitando osSopplicantes o seu offieio ha \\ia ffil:l.i•

.tos seculos em beHeficio de:> publico ·e uc-ili·dade com
mua •.trabalhando todos os dias com iA~an.save1f.al<iig"

'e prompta diligencia para distribuir ao povo da mes-ma
'Cidade o alimento das carnes. que na ordem dos que
pertencjão ao sustento" e á conservação da vida deJ
homem. tinha o'luga-r immediato ao alimeBto do pão..
~e>.\'end0 por'este principio goza-r o officio· dos Supplt_
çantes dos grandes 'c dos mesmos .privilegios .. que o
Q.ireiw·concedia aos que se exerciravão na agriculmra::
}'gra concedida ao officio dos Supp1icantes~no livro
dos Regimentas dos officios mecl1antcos .• que no Rei./
nado do Seflhor Rei D. Seba-stião~ompilára o Desem...
bargaàor -Duarte Nunes de Leão. e se achava no Car.
torio do Senado part-ic-l,1lar Regitl;lento, na -mesma.
(órma"l que o tiverão os Ou.rives-do ouro., '05 L·ivrei•.
'os.. os Pintores e outr-es officios mechani~os. danclo
se jtmtamenre a um dos SuppJicantes -pr-ecedencia na
QFdem dos Regimentos., aos Cqofeiteiros, aos Ceriei
ras., e aos Pasteleiros, por serem sem dwvida este-~

~fficios menos uteis ao povo, que o dos SupplÍGantes ;
Cilue por egta causa ficára -0 officio dos Su.pplicanres
j~orporado com todos os officios mecha nicas .da Re
.J?ublica., deba'ixe do, Regimento e g-overno do SeFlado ..
f~'lel;),q-0 elçiCf~~. do~ S€\l-s Ju~'l.es e Escrivães, os qua~~

t.~ma--viio-j.ur<l:t\l,Cl)t0.e-m Camera', visirav§o -os tal.hos,.e
l;~pro-vavão as qbras ... q~~julgavão incapa'les t'e send()
~x,a\Tlina-d~ pejos JuizGS 0,8 officiaes de ·Cortador. tira-o
vão a s.ua. Carta t assigf1ada, peIq Sena,do da Ca.rnera J

QQscivando- e nesta prat~ca com ·0 officio dos Su ppli..,
Gf\nreS Q -qlçsmo, qu~ se obser,vava e praticava. sCIl).·
~~ffereQça. a-lg-uma, com os.ou~ros onlcios mechanico~

da Ci~a~e., q4e e~ a~ten,çã~ a e~teê motivos, e.a,\
da utilidade publica, que re. ulJ.ava· do offi.eio e Ill.i.

X 2
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nister"io dos Supplicantes. lhe concedêrão r:epetida~
vezes os Senhores Reis deste Rerno muitos e distincros
privilegios (alem dos que goza vão por Direi'tO com.
mum), como entre outros erão certos" o que lhe conce_
dêra o Senhor Rei D. João o IV. em TO'de Novembro
de 1644 da isenção dos cargos d'a guerra. e que lhe
facultá-r<l- o Sen~do da Camera da isenção das comci.
buíções da Almotaçaria, eo que declara a MeSA do meu.
Desembargo do Paço. em 2 I de Janeiro de 175 I no seu
despacho. deferindo ás supplicas. que fizerão o Me.
stre Cortador Felix Antonio', para usar publicamenre
de espada t declarando que não necessita vão de li
cença , por ter carta de offi:cio examinado. contra
quem se Rão entendia a prohibição d'a Lei novissima e
ultima, Ptagmatica do, Senhor Rei' D. João V., meU'
Senhor e Pai, que está, em Gloria:· que ornado destes
pri·vilegios o of.fieio-dos Supplicantes e compara,d@ para
(\) effe,ito de gozar dos mesmos, concedidos a outros offi
cios mechanicos , 'por serem tactos iguaes. trazendo<
os Supplicantes a sua espada á' cinta. indo com ella
requerer· ás minhas Reaes .'\udieA'CÍas por tempo de
mais de tres· annOi, sem que Mínistro, algum os in
commoc.la-sse, ou lhes intentasse prohibir o uso da,
Alesma espada) reconhecendo-se J q~e os Supplican
tes gozavão da dita graça e privilegio; vós haveis'
obrado o procedimento injusto de mandardes prender
no Limoeiro ao M'estre Cortador Manocl Loureiro, por
trazer espada. praticando as penas- da Lei: E porque
este procedimento-era injusto e contra o determinado

_no- Cap~ I +- da Lei da Pragmatica (I rco mo pela de.
claração,feita no, referido- requerimento· de Felix- Anta.
nio, e da que- se fizera por despacho do mesmo Tri
bunal do Desembaígo. do Paço de 10 d-e M'ar·ço do
presente allno t em requerimento, do Mestre Cortador
filippe Fernandes. em que pedia licença para usar
de espad,a. precedendo infõrmação do Doutor José

N De:14 de !4aio tle 174a·
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Justino da Gama, Corregedor dó Ci velo da Cidade.
declarando-se, que não necessitava de licença, . por
ter Carta de officio examinado, contra quem se não
entendia a Lei j por estes e o~[ros fundamento~ 'me
pedião fosse servido decfarar.vos, que os Supphcan_
tes, como offkiaes encartados no of/icio de Corta
dor, não necessita vão de I icença para trner espada.
como se declarava nos requerimentos dos Mestres Cor
tadores Felix Anronio e Filippe Fernandes; e tendo
consideraçãÇ) ao referido: Hei por bem declarar-vos,
que os Suppticantes não necessitão de licença paFa
usarem de espada) visto mostrarem serem encartados no
offieio ) que exerci tão • por cuja razão Deão isentos da \
prohibição da Lei novissima (I). Pelo que vos man
do, e ás mais Ju·stiças • a que o conhecimento disto
pertencer, cumprão e guardem esta Ordem. coma
nella se contem. ErRei nosso Senhor o mandou pelos
Ministros abaixo assigna'dos, do seu Conselho e seus
Desembargadores do Paço. José Anastasio G erreir(i}
O fez em Lisboa a '7 de Abril- dê 1'753. Antonio
P~dro Vergolino a fez. escrever.

Francisco Luiz da Cunha dt Ltaid~.

Paulo José úrréa.

Alvará, ~m que u dá providencia, para que os Proprit
larios dos offirios de Justiça sirváo por si uur
YJicios, e os Minist1'oS não provejão as serventias,
nem as proroKuem alem do tempo 1 que Ibes be peF
mittido pela- Ordt1t1lçáo..

Eu El.Rei faço saber a'os que este Alvará virem:
que a 23 do mez de Novembro de 1612 S€ expedio o
. !I} :Y.:. PreglJlI de 2~, dit ~\liQ ~) "2!t9- cS.Jl' 14.
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.A1várâ. cuje teor'he (). seguinte: (f Eu EI:Rei faço ~ab~

.•, aos que este Alvará virem. que' vendo eu os grandes
.,. damnos,. faJta~ e inconveniemes. que ha", de anda_
." rem ordinariamente de serventia os mais dos offi•
." cios menores de Justiça .deste Reino. concedendo•
.u se -servemias por leves callsas de commodidades
.u dos Proprietarios deUes.; e desejando eu provêr de
,J) remedia em materia de tanta ponderação e im•
." portancia ao serviço de Beos e meu. e boa ndmi•
.,. nistraçãa da Justiça. a estes .e outros .inconvenien·
.,. tes .• que disto se seguem.: He.i .por bem e mando •
.Jt que os ~ro~rietario.s de todos os -afficios de Justiça •
." assim de todos os Ju,i.zos 'e TI ibunaes .de tí\ Cidade..
u coma da Cidade e Casa:do Porto. e .das Comarcas
.,. do Reino e do Algarve, sirvão seus officios por
.,. suas pror-ria pessoas dentre de um mez. que co.
:tJ meçará do dia da publicação deste ..\ Iva·r.á. em
-í. diante.; e não o fazeI;ldo assim .dentro do dito
..' ~entlo.. ljJ1e praz. que c.essem .todas as servemias •
.,,, que de s,e.us ffiJC\O&. es,ti-verem dadas, e a~ sirv~

" os Officiaes campal heiros dos. mesmos -çfficios._
,. aonde os houver. até os JDrE>prieta'rios detles e tarem
.,. desi ~pec\iQ.qs pa'ra' o. fazerem; c não ha vendo

",. companheiros a que F9;r e~tes, JDossão servir. se ha•
." verão os dicas ofticios por 'vagos, e eu mandarei
.,. tratar logo cda preyisão delles J -seO'! que por isso
oJ' fique a minha Fazenda com obrigação. de satisfação
,tJ alguma ~~ PçQprietaríos~ .E magda .ao. .coucg
:,. dores t, Oq~idores') Provedo.res) ]llizes de Fóra
.IJ das Cidades ~ Villas ~ Luga.~ s deste Reino\" que
,J pas,sado o dito termo de u.m mez.. ílvi.sem., com
" suas cartas á Mesa do d~s'pacho do Desembargo
JJ do Paço J dos que assim 0 não fizerem .. dedarande

'JJ os impedimentos. que para isso tem; as quaes -carras
u enviaráõ a. Pe-dfO Sa,ncB~s Faa:inha- .. meti I ~scrivão

., do despacho Q~ dita Mesa. palié.\ eu l,lS mand~r v.~

., e provêr el~ t4d,o A como mais fOf ~çr~ido; poriIIl
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t. se alguns. dos ditos. Ptoprietarios estiverem justa•
•) mente impedidos •. e disso houverem informação
.) certa. dos dicos Ministres- acima nomeados ,. a quem
u roear· o d!ilas •. em tal: caso se não uatará de provê!"'
,. seus officios .•. e"as·servenrias OeJle-.s se proveráó na'
J' forma', que até' agora se usou; e outrosi mando'
u aos ditos Julgadores. a cujo cargo estiver- dar as~

.... informações dos,offieios deste Reino) a rodos 'Cm·
". geral, e a, cada um em especial. que no particula1"
" dellas. tratem de fazer rodas as diligencias neces..
J). sarias para moi dist:1 netamente terem noticia ~as

n causas e razões ._ por que es· proprietario's es,tiío im..
u pedidos. e que por· nenhuma via as ditos" Julga.:.
;. dores· pos ão provêr, nem provejão as servenriaa·
)t dos ditos·offieios mais que o tempo. que a Ordena
" ção lhes concede, tendo os Proprierarios jUGt'Üs impe•
.. dimenrns ; e passado ° dito tempo, e durando ao
" Proprierario' 'Ü impedimento, elles não PQderá5
.. provêr mais' por tempo algum, e avisaráõ á Mesa.
JI do Desembargo do Paço pela via. que fica dito.
li para nelle mandar provêr. como for servido. e se
" lhes· dàrá em culpa em suas residerrcias. E D1ando
J) ao Presidente e Desembargadores do Paço. que'
I, cumprãõ e 'guardem este Alvará. e o fação cumprir'
J) e guardar. como nelle se contem) e se registará,
" no livro da dita Mesa. e valerá. como Carta. feita
JJ em meu Nome. e por- mim assignada, posto que
ti seu effeito haja de durar mais· de tlm anno. sem
" embargo da Ordenação em contrario. E ao- Regeaor:r
J' da Casa da Supplicação e ao Governador da Cidadê'
" e Relação do Pano. o fação publicar em seus,
J" Tribunaes· e dar' á sua devida execução, e registar'
n nos livros delles. E ao Doutor. Damião de Aguiar.,
u do meu Conselho e ChancelIer mór destes Reinos •.
" que o faça publicar na Chancellaria, e envie logo,
u. cartas com o traslado deUe-, sob meu S~llo e seu
».sigQal, a todos., OSc Corregedores <; Oli1:vidores .das
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~; Comarcas destes Reinos, aos qllaes outrosi mando
~I o publiquem logo nos lugares, aonde estiverem I

'I e o fação publicar em todos os das suas Comarcas
" e Ou,vidarias, para que a todos seja notaria. Diogo
." Manins de Medeiros o fez em Lisboa a 23' de
.~, Novembro de 1612." E eu Pedro Sanches Farinha
u () fiz escrever. " E porque sou informado que o dito
Alvará se não cumpre e executa, e que os Ministros
e Julgadores contra o disposto ndle prorogão muito
as servemias dos officios de Justiça alem do tempo,
que i~es be permittido pda Ordenação. de que se
seguem gralldes inconvcrúelltes ao meu Real serviço,
querendo dar providencia, para que mais se não
continuem estes abusos: Hei por bem, que o dilo
Alvará se observe inteiramente, e que alem das pe~asl

nelle estabelecidas contra os Ministros rransgressores,
quaesquer Officiaes. que servirem por provimento
dos Ministros, ou Julgadores, depois do tempo, em
flue estes, conforme a Ordenação .. podem prover as
serventias, sejão cast~gados. como se servissem sem
provimento. e que os pOSSOl denunciar na Mesa do
Desembargo do Paço qualquer pessoa. em quem a
mesrna.Mesa prover a serventia, tendo ns requisitos
neq:ssarios para os pem servir. E mando ao Presidente
.e Desembargadores do Paço, que cumprão e guardem
este Alvará. e o fação cllmprir e guardar. como
nel1e se contem; e se registará no livro da dita Mesa
e valerá, como Cana feira em meu nome) e por mim
assignada. posto que seu effeito haja de durar mais de
um anno) sem embargo da Ordenação em contrario.
E ao Regedor da Casa da Supplicação , e ao Gover.
nador da Cidade e Relação do Porto, o fação publiCar
em seus 'Jrihunaes, e dar á sua devida execução e
registar nos livros delles. E ao Doutor Francisco
Luiz da CuIlha de Arraide) do meu Conselho e
Chanceller mór destes Reinos) que o faça publicar
~a Chancel1aria~, e envie logo cartas com o traslada
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delle, sob melJ Sdio e seu signal, a todos os CO'rre
tledores e Ouvidores dai Comarcas destes Reinos.
aos quaes outrosi mand(}. que o publiquem logo nos
lugares. aonde estiverem, e o façiío publicar em todos
os das suas Comarcas e Duvidarias", para que a todos
seja not0rio. Lisboa 8 de Agosto de 1753. REI~

Liv. d"ls Leis da Chancel1aria a foI. 38.

---------'
Alvará, pelo qual Sua Magl!stade t01110/l, debaixo álZ sua

protecção o Cqnlracto dr;s Diamant es do Brasil. e fez
- "e,\'c/"úvo (J 'Co1l11nerclr; das ·referidas pedras.

Eu E:IRei faço saber aos que este AIvará de Lei vi.
Tem. que sendo informado eh imm'inenre ruína.• a
que se achão expo'stOs 0 Cont-racto e o Commercio
dos Diamantes do Brasil, não só pe·Ias desorde.m , que
até agora 'se commettêrio na administração e no ma
,)1e-lO dellcs , prcfe:"riBdo-se os interesses particulares ao
bem público, que se segue da reputação deste gener0,
mas tambem pelos consideraveis contrabandos. que
delle se fizerão. com grave prejuizo do m(:u Real ser...
viço, e do cabedal dos melÍs VassaHo:;, que licita e
louvavelmente se empreglírão neste negocio. em com.
-mum beneficio dos meus Reinos e das Conquistas: E
,tendo c-onsideração a -que no-estado J a que t~m che.
gado as sobreditas desordens, não pod,ia caber o Te...
meâio d~lIas. nem na applicação dos metas ardina..
rios. nem nas faculdades dos particulares", que' nelle
tem interesses: Hei por bem tornar "O referido Con.
t'racto e Commetcio debaixo da minha Real e imme.
dia~a Protecção J ordenando a respeito delles o segt:1in_
te:

I Nenhuma pessoa, de qualquer qualidade ou con
dição que seja J depois do dia da publicação desta. Lq..-
. LL. Extr. Tom. 111. Y , -
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em -cl,rante, p'C?d'erã c l~tl'actar neste Reino, ou seul
DomiFt'Íos, sabre Dj.amanres brutos por compra, ou
por vt:I~t1a ~ nem 'ln.r.rodll'zilos nos mesmos Reines,
vindorora do's cotrres Renes, e do seu manifesto, nem
e Kt l1a·h ilos da Terra, ·nêm Jfa~elos transportar para,
QS. Rei.rtos Estr.angeiTos" por qualquer modo que .seja •.
sem especial com missão e guia do Ccntractaqor e Cai,~

x.as do presente ContraCto, ~m cujo Tavor hei por õem
fazer exclusivo o Gommercio dos referidos Diamantes
br-utos). soo-pena -de per lmento aos que"[õrem extra.
hidos I ou oont(ac~ados I c do dobro do seu 'lalor com.
mum lo ,ametade para o denunciante, e ametade a be.
neficio do mesmo ContI'é\€tador e Cai*as, para entre
elles se repartir igualmente j inçorrend.o. de mais os
H;lnsgressores desta Lei nas. penas corporaes de de~

<lll'nQs. de' degredo Ip'ara Angola, sendo pessC!las livres,
que 'morem. RO .Brasil' j e para o Mara'nhão, ou Papá ,',
mmanclo f.les~e 'Rdno;, sendo por~m escraV0S, 'serão,
cOAdeltlOados.la HabaUaí:\r aom braga nas obras do Cbn...
kaoto pelos teferidos a'nnos ;, e o' mesmo, exceptuada
oa braga, e [:>l'aticaJ'á t~\n os pI'etos ~ homens pardos "
·que dali·n.qlJirem. seodo focras•.

a,. E'Sülb I~o.,,-q ue· esra pr.ohibiçã.o C':as penas., por
el1a brgóOadás. se xecut<:m sem algum'a 'cHffeTença ,
llão 'Só nos pr.incipaes rransgressores • que ''fizerem as
-compras, vendas,. conducç.ões , ou temessai>, mas Mm·
'bem 'Gontra -wdas e q,uaesquer -pessoas, que par-a isso,
~on.<:orr-el'em por- terra. .'OU· por mar I sendo Corretores"
-eonducrorés. rou fautores dos· que fiz€rem o cORtra..
.bando, ou'ai:imhtindo-o em~suas €asáS. carruagens,.
~einbar~áçQeS, fOU 1cargas j porque em qualq,uer tempo,.
.que °jsn)O!;e~p}!óve, ;se procederá COA1r.a elles • ainda de..
.pois do facG'O .. na fl::Hlncil'a I~bajxo dC1clarada.

;3 p~~ q\le. fn~is effica'lirpenre seja esta Lei.ohser•.
v~da, sou serv,iOP·orde.nar- J que as,de.nuncias.sejão:to.
·lhácléfS 'erh 'segredo '. (l,Cm'lO .se rpratíca . no Fisco 'rl~s
.aUSelft.es; \e' .q1Je J <sendo {·OS.dçnlln~jamcs ;~scr'ayos, se,
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libertem pela competente parte do premio da denun
'cia , entregnndo-se-IRes o resto para delle usarem, co
rno bem lhes parecer.

4 Bem entendido, que em todos os sobreditos ca
iaS, sendo os tTansgressores desta Lei Estrangeiros,
não terão contra e1les lugar as penas de· degredo para
os meus Dominios da America, ou Africa ; mas antes
em luga~ das referidas penas I se executará neJles a de
prisã~ até minha merc~, 'e a de confiscação de todos
os bens, que lhe forem achado§ nos meus Dominios,
sendo exterminados, para neIles mais não serem adrnir.
tidos. E sendo caso, que nestes Rein.os não tenhão
bens, equivalentes ao valor d.o descaminho, e dobro
deJle acima ordenados, fical:&6 na cadeia até que com
-effeito seja esta pena-pecuniaria satisfeita com o ·intei..
ro pagamento dos interessados ndla~

3 As condemf.1aç65.es pecuniarin-s., que deixo esta..
belecidas, passa ráõ com os b~ns dos transgreSSOIi€5 •
como encargo real, a seus herdeiros e strccessOl;CS,
para se crecutarem nos ref~rid(jls bens, sendo·o cri me
ilescoberto ~ e a pena delle pedida até o espaço de
vime ann'Üs, camadas desde e tempo, em que for
commettida a transgressão. .

6 Em tudo o que não ellCóntrar esta Lei ficaráâ
em seu vigor todos os bandas 1 ordens e cautelas,
(:stabelecidas pelos Governadores das Minas COntira os
que distrahem Diamantes, e nelles negoceão furti và
.e clandestinamente.

7 /:rodos os Commerciantes de razeAdas 'em gros.
so e por miudo. que entrareOl nas Terras Diamanti
has, ou ciRCo legoas '!lO redor del1as, serão obrigádos
a dar entrada na Int€nclenc.ia dos Diamantes, 'e peran
te os Commissarl-os, que f~r'em I}-omeados pau -este
effeite; declaland'o as fa'.!endas, que levão , e·sua im
portailcÍ'él , e ·daFldo fiançfl segura a mostrarem. depois,
a~ tempo da sahida , os effeitos, em que levão os pr.o.
duetos. do que tiverem iI)tfQQuúdID • debaix-o das mc-
smas penas acima ordenadas. Y 2
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8 O mcsl'n o se observará debaixo dl!$' mesmas pe..;
nas) a respeito das. pessoas, ql:Je forem cobrar divida!.
nns referidas Terras Diamantinas, e seu destricto aci.
ma declarado. E a estes se lhes assigoaTá pelos ln.
fendentes, rara a cobrança das suas dividas, o termo,
q~le· lhes paJ;ecer c:ompeteot{' , para, findo eHe, serem
obrigados a sahir das referidas lienas; a menos que
n5.0 al.leguC'm e provem alguma justa causa, para lhes
ser. o termo pt:orogado. como parecer justo.

9. Prohibo, que nas mesmas Terras e s€u. destri..
eto se per mirra alguma especie de faisquei.nl. Para
que Forem se possa occupar a. gente, que alli viv.e
deste trabalho, se lhes con~ederáó mais algumas la.
vr.us.daquelJas) que estão probibidas; com tanto, que
primeiro sejão examinacJas pelo Intcmdente e Contra.
tador, verificando, que nellas se não achão Dialilantes.

lO Nall mesmas terras e !leu destricto se não con
sentir-á. pessoa alguma, que não tenha nellas. officio.,
~mprego, ou modo de vida, que seja permanente e
~otorio a rodos; com pena de que semdo neUas acha
dos, pela segunda v,ez , depois de 1}aver~m sido expuI..
s.os pela. primeira, com termo, que devem assignar,
serao condemnados por dez annos p<\ra, Angola.

J J Todas as lojas de fazend.as) tendas, ta vemas
e mais caS3f; públicas.,. que se acharem estabelecida!>,
ou vierem estabdecel'rse np A.rraial do Tejuco ,. e na
distancia da. demarcação das Terras Diamantinas acil'
ma declarada, serão .approvadas e legitimadas (sem
salado algum) pela Camera com o·concurso do Inten.
dente; de sorte. que as pessoas) que se permirrirem
~m semelhantes casas públicas, conste que· são de
bom viver. E achando-se que ~ão de outr", qyalidade,
reguer'erá o Contrat~dor a sua e,xpulsão á sobre.d!ta
Cam~ra) e ao J11tendente , nos quaes hei por mUIto
r,ecommendado o cuid,ado ,. que devem ter sobre esta
materia. . . .

I ~ A Companhia de Dfagóe-s ,-destinada á guarni..
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ção e guarda do Serro do Frio $erá sempre rendida
DO fim de cada seis mezes com todos os seus Officiaes;
fazendo-os o Governador' substituir por. outros Offi
ciaes dos. Governos v.isinhos." que lhes parecerem mais
dignos da sua approvação e confiança.
r J~3 Semdhantcrnente serão. rendidos os Capitães
d@ '~at~, dos q.ua.es o Govern,.dor Qomeará á custa
da minha Real Fazenda QS que justamente i~e pare-o
eerem necessarios para a competente guarda das Ter-_
las demarcadas.
• 14 Os Intendentes, alem de €qpser..varçm sempre.
aberras as devassa'» que lhes tenho ordenado contra o~

contrabandi-sras de .Djamantes , vjsit,ar,4õ~ pessoªTmen-'
t.e , as mais vezes que lhes for:. possi vel, él Villa do
Principe , e os Arraiaes-do dcstrict,ç> ) que tenho decla
rado) para maiOl: exame do qlle se. passar naquelles.
lugares. .

J.5 Não só os ~eferido.s Intendente.s ,. mas tambem.
todos os Minisrros dos Territorios das Minas e dos.
pórtos do Brasil' perguntará5 cuidados3111ente nas cor-o
reiç6es c devassas) pelos' descaminhos dos Diaman
tes. para por cHes' procederem contra os culpad08 n'l
fórrna desta Lei; inquirindo. se nas residencias dOB
sobredit.os Ministros, se bem fizerão esta diligenc~a;

uão senda. admittidos a despacho sem cer.tidão de
que cumpri.rão com ella; e dando-se-Ihes. em culp"
qualquer negligeocia.• eco que (orem a~hados..

16 Porque não he da minha. Real i!lt~nç~'O prQ
hibir a encràda dos Oiam'ànt-es, quê o Commercio.
pest.~ Reino traz a elle dé\ Inaiê\ Oriental. e para pre- 
"lenir l.Oao o abuso, que d'~ elltrada qos me~mos I)i::t-.
mantes se podia seguir.; estabeleço, que os sobreditoS'.
Diamant.es v.enMo .da me~rna ~or~e, q.ue os do Brasil li.

em,.cofre cOm arrecadaç~o) registando·se cuidadosa_o
mente'Qa Casa.d~ lndia ,;e faz~ndo-se nella assignar.
termos aos sems respectivos donçs ele os não venderem
.neste R~ino I. c. de os mandarem para fóra delle dç~'

.' .



.,.

L Ir r s

Hai:xó d'~s gui'as-. ql1'ê rnlr'ltl-c:' se f1i:e passem para este
effeiro j 6 cfa'e tl1~O se óbservará debarxo das mesmas
pe~~s aci~ma ordenadas. . .
'17 O mesmo d~termmo a r~spelto de todas as

p'essoas t1 que neSte Reino. tiverem' ao tempo da pubLi.
ciçãó de~t.a L;(i Drar ante's' b.rutos; ord~nan~o, 'que
J o termo dê úm mez, continua e' S cceSSlvamente'
cdntado tio' dia da mesma puhlicação, os ~enhão ma.
nifestar ads Administràeo'res do COtllracto, para se
lhes Rermiui.r. a .e'.'t~acção para fóra, do Reino. com
térmo compett'l)t<: debaixo' das guias e seguranças ne.
éessaria's; , ,
. T·. Ordeho. our'rbsi, que em nenhum Tribunal, ou
~udi~otjo de'~te Rel/ito e suas Conquistas se tome
.conhe'cimento deste's Contractos e suas dependencias ;
.ptltque 'r~&ervo 'F>ri'vatlvamente a mim rodo o conheci.
1p_~n!o...sopre. este negocio. co.mo. tambem dar as pro.
'viete1jc'i~"s que :me parecerem nece sarias pél-ra a boa
.á'dmfni~td.ção do COntracto presente, ao qual darão
,toda ~ .ajuçla .e favor os Officiaes e Ministros de Guer.
ra, e de Justiça, rendo entendido, que do contrario
ttre d~rei '[>o'r rilu'it.C?, rnal serYid,?
. ~el'o que mando ~ó l>r~sident~ dd Desembargo do

Pã·çó.,. Prçs.ide'ntç. do,G,onselho de Uln'amar, ao Rege.
,dO:t; da Cása d~ Supplicação, Governaddr da Relação
é Cãsa dQ Porto•• 39 Vi'ce.Rei do llrasil, aoS Capitães
qenerae~ , a~s Governad~tes de", todas as Conquistas'J
ao's Minist,ros do's so'bteditos Tribunaes , AOS De'~e01~

t () ~) .... • 'I..- r

IJaf&adç>res da~ ãitas ~el~ções~, e das da Bahia e Rio de
Jànêiro.. e mâis péssoas destes Reinos e Senhorios, cum
prã.o e' guarçl~n\ i~n eirafuên.ré. e#e.ll\lva!á' " c~mó nelle
sÓe cóihém, sem erh.D~f.g'o oe qije .seu eff~ito durará pdt
m~is âe, um .a!lÍ1@ J .ê de que_ ,~o p.~~~~' pela""chanc'êl:.
faria" ,nãei ,015~rante!s. {l'S' 0fdenáçpes e!Í1 con(r~~!o, que
Jiei. por def;Qg~pqsJ cP,Qi!o. se: a,dlas 'fizes~e e~p're~sa
me~Ç.~.J sómentç:·par~·.o)e Ieitõ de que o dt~p'dsto *~(~
Alvará se o'b~êrve iIlteiràmente sem d vida J ndn/con~
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tradlcção alguma; a cujo fim hei tamhe~ por deroga_
das quaesquer Leis, Ordenaç.ões, Resolu.ções ~ Or~ens.
sómente ~o que o encant·rarem ; e este se r.eglstllra nos
livros do ,Desembargo do ~a,ço. :Casa da S.lIRplica,ção,
Relaç~es do- Po~to, Bahla e R~o de...Jàneuo, I;lÇlS dos
to-nselhos de' mmha "Ellzenda e do UJtratrlar; e o
proptio se lança.rá o'a torre '-do 'I:OJ1l bo. p~d,o e.m Be.
!em -a li de Agosto de I :75J. :E,EI.

4v. das heis da Chancel1aria.a (foI.: S6.,

211'1JMÁ. 'Pelo.(jualsc.exli,,!guio D Wt.g(/Y' de Jui~ dos GonlM.
'e os d01M Officios ·dos .E~ecu tarjes iil'lIes., e ,Je<C1Y:OU nOVA- 

mente um só. jlli;?; ,Executr;y dos ',nes.mos Contos, '/lara O,
servir t"ien1talmcJJte com o prr.(:.d~(ja[llento de pr.im~i.,o.baJl"

.Uf•• e !com a mesma :d/~flda .e· as-sigp(lt'"J.J1.IJr. que rtem..os.
CorregedoreJ .dr) '(;iv..eI.. -I'

,. .
E g' EIR6i ,fu!o. aaer:' a.,§~tos este meu Alvará 1153;
.em-fol'ma·de L~l Vlre~. que por Justas. causas, que ,me
iorão~p(eS:Yi1tes:Mç.j por be.!:Jl.e,.xt( g~Lr o tug~r'Qe Juiz,•.
c os.dous Offieios d~·Ex;ecutores aos COI},[QS 9b~Reinp"
e Casa. e lRaEQ" s~-e ~fim rsúmellF~ revogo os C"lpitulós.
do Regimento,,, Leis e~Alvarás da ~sua· creaç~p••e em.
Jl!gaJi de todos. S0U ser~ido.erear,um só.Juiz E~eq.ltor,

~os ~mesmos Cantos... lMinistro de Ie!ljls ~o-s aRprova.. '
.dos.• ,garu ·me scr<vire,m J e.om ~~du ção de. primeiro.
\:laneo. o"qu·q.1'l"QnAcQerá nfllpr,i1Tl~ifa.instancia de {o..
.das ·ás e~ee_u<tões e e-ausas, c\e ,gu.e Gonlleci-ã-o ~atéco,

p,resente o J,uiz e EX'ecutores,suppliimidQs. dpndo ap-_
,péllação e' aggfavos ,oos casos" ..em Hue cOlJ..b~r. para o.
Juizo dos.l$eÍE6slda iFazend<t; :e ~er.á p ll)~snp1 ,a~çada e.
!élssignatufa., ~,ql'1e tel'!1 OSI ÇqFl(rg~qres. do;Çi vel. da.Ci.
:..dacle , e ,havqrá ·('~to -el oitema ~il ,re-is de .ordenado •.
~~?s .pelp ljlç~~reiro d-j\ ..Alfand~ )js~m que,F.0s~.,



levar, nem perrender ~l1tra alguma propi"na J ordina~
ria. oú ajuda dê custo.

I E para q4e com maior diligencia' execute as divi.
das de minha Fazenda, mando. que de todo o 'qinhei~

r?, qú~ por e~ecução fizer' me,rter no co~re do-s Conrog
tlrç dez' por cento, dos quaes kve para SI qúatro., e [açI
entr~gar dóus ao ACi ogà~d~ que ha de servi'r de Pro~
curador da Fazenda no seu Jirizu, tres a~ Escrivão da
causa e um ao SoIlicitador. Assistirá na Mesa do de~

spacho dos Contos. como Juiz deites. nafórma do
Regimento; mas não conhecerá das appellações das
penas. impostas pelo Contador mór. de que trata o
íCapitwl'o .J 04, . 'do tlilesmo "Regimento; porq ue só lhe
'pertence 'Conhecer das causas da primeira instancia;
'e as ditas áppeHaç5es. da publicação deste Alvará.em
diante. ficaráõ (3ertencendo aos Juizes dos Feit·os da
"Fazenda'j e do mesmo ffi'Gdo .conhecerá na primeira
instancia dos casos crimes. de que trata o 'Capitulo
105 • dando deHes ·appellação e aggravo na referida
t'ól"~a. .

2 Será consultada este luga r nô Conselho da Fa..
zenga. preferinde sempre o 'Ministro de maior intei
·reza, liferatura e experiencia da arÍ"<::éadação de mi.
nha Fazenda. ~ _ . I .

3 .Serv-irá por tempo de tres ann.os, no fim dos
quaes dará resid'encia em fórma regular.

4 . Tanto qlfe entrar a servir, se lhe f.uá receita de
1:0d,lS as execuções. que-actualmente correrem, e das
!divida~ , que de novo se hOl:lverem de executar no tem·
po. em que se vencerem, escrevendo-se em titulo
,separado as "ltle perteacerem a cada um dos Escrivães
.da Executoria; e será obrigado a fazer executar e re
'colher rio cofre dentro de um anno, concàdo do dia,
_em que se~ihe fizer receita, todas as dividas, que [o
Tem exigiveis'," dando conta no' Conselho da Fazenda
de todas as que se não puderem cobrar por falta de
Déns~ com ajuscificação ptecisa, -para se me fazerem
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pre~entea, com 'as ma1s informações J -que nfr,COR_
fielho parecerem ·necessarias J para eu as·m andar ri..
scar das receitas; e faltande a qualquer destas obri'
gações J se lhe -dará em culpa na sua residencia. E
para o fim desta Jbrevidade J ordeno ~ todos os ~i,ni-,
'stros J Officiaes e Pessoas de meus Remos e Dommlos.
que com roda a prompti-dão cumprão e executem
os precatorios e mandados, que o dito Juiz Executor
dos -Contos lhe passar J nos ~erm0S que lhe forem
prefinidos, com pena de .... irem emprazados aa Con.
selho da Fazenda da-r a razãe de suas omissões J oa
culpas. oe -sustentarem as penas J que eu for servido
applicar.Jlhes em consulta do mesmo Tribunal. alem
de se lhes negarem ·ce·rtidões para as suas residencias.
E aos Jl'lizes dos Feitas da Fazenda maado) que pre
firãa o despacho das feitos e ·causas dos Gomos a
eutro qu~lquer d.esp~cho J na fórma da Ordenaçaê)
Liv. 1. ~Nt. 10•• expedindo os aggravos de 'petição
na mesma Conferencia J em que subirem. e as appel
lações no termo de dous mezes 'peremptorios'; tendGJ
entendido J que não ,obrando assim J incorreráõ nó
meu Rea:l desagrado J oe lho tl)andarei 'estranhar, com
a demonstração J que o-caso merecer. -

5 Poderá o dito juiz Executor autua'r J suspender
e sentencia·r os Escrivães J Sollicitadores e mais Of.fi
<-iaes dos Contos, que culpavelmenre demorarem ''OS

autos e diligenc.ias'precisas para o 'expediente J dando
appelIação e aggravo para o Juizo dos Feitos da
Fa%enda, e conta no -Conselho della, para logo 'Se
ptoverem os officios na's pessoas, a q.ue pertelTCerem.

6 O Advogado mais antigo da Casa' da Sl:l'pplícação
responderá nos feitos deste Juizo. como Procurador
da Fazenda, e haverá o premiQ de dous por Cento.
que neste Alvará lhe vai constituído.

7 E porque os feÍtos da Executoria das Terças
do Reino, em que era preciso haver conhecimento
de causa J se remettião ao Desembargador J Juiz dos

f..L. &.Ir. Z'~II. 111. ~
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Cj:>nto,s par~ ~ !entendar com Adjuntos na Casà
da Supplicação, mando que daqui cm diante se
remettão ao Juizo -dos Feitos da Fazenda, para nelle
se julgarem. Usará o dito J1I.i.~ Executor. novamente
j:reado, de todos os. Regim~l1to.s. Alvarás. Ordena.
ções, Leis., Decretos. Resoluções e Ordens, que
est.i verem passadas a favor das J urisdicçães do Jui~
e Executores. supprimidos, em tudo (), que fore-IU
,applicaveis ao seu conhçcimento de' primeira instan.
cia, como se para eIle fossem dirigidos.-

Pelo que mando-aos Vedores de minha· Fazenda,
Presidente do Desembargo do Paço., R'ege9ür da
Casa. da: Supplicação» Governador da Casa. do Porto,

-c a toc\os os Desetnbarg!\dores das ditas Casas» Cor..
regedores ... Provedores, ~uvidores, Jui~es ... Officia~s

e PeSioas destes meus Remos e SenhOrlos'J cumpraa
~ g~ardem. inteium.ente, e faç.ã.o cumprir e glnrdar
,::ste meu AI vará, come;> neUe se contem., sem· embargo
de ou.tro qualquer Alvará, Lçi, ou Regimento em
-=ontrario, que de meu poder R:eat e certa sciencia
p'lr~ este fim- revogo, ajnda que delles houvesse de
fazer e~pressa menção. E ao Oautor Frandsc.o Luiz
da Cunha· de Attaide., do meu Conselho e- Chancell~
mór de m~s Reinos e Senhorios " mando, que o
faça publica-r na Chancellaria ,. e enviar .copias ilR~

pçessas aos. Tribttmtes Ministros e mais Pessoas. l\
que semelhantes Leis se costumão remetter» para
que logo. o façáo-.publicar nas Comarcas e Ouvidoria"
de suas jUlIisdicÇ"Ões. E este' se regista.rá nas Casas
referidas ,. e o proprio-se laLçaní na· Torre do Tomba"
Dado, em, Belem. a 23 de Agosto de 1'.753.. IUi.l.. .

Li'f•. das Lei, da Chancellaria. a fol; 0\1,.
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.-----_--:._.:.........;..:.-_...
Alvará) mI que se extingrJírlio' uU Q,,.r~b!s MJ:

Bairros de LisbrJQ J subrogando-se 1tO setl lugar igtrlJf
numero de Juizes do Crime. que hão de. S'er ((}1ts!JItttiflt
pelo Saurtio da Cl!me'Yfl.

Eu EI'Rei faço 'SAbeI' -aos· qu~ esfe A1lvará .iof.et~. 1753
que' ha.v€Ado-rnc· rep.r-csentad& (i) Barão ~nde'.. Pre
siàente do Sena-<do -da Camen J que f>eia. m~nça',
que se fizera·; dos Ju-i21es do Cri me e doo C~v.e1' des~êl

Cidaàé ~m Cerregooares·. pelo Alvatá de 25· de
Março de 17~2. e. DecretO' de Ii' de D~mhro,

de 1743. ficárã@ sem exeFcido· as .{;)aaçôes da di-ta
~idadr~ • s~gimdo- as quaes pC!rteocia- ao mesmo.&:nado
a nomeação dE5s referides jJuizes <!lO' Cnme ~d() Ci'td:
E desejando- el!l' conserv."" á sobredhao Cidade e Povo
deIla (~m quamo fel p'egs~v-el·. e 0- seu' maior 100m (J.

puder péTmittir} e~ priv:ilegies' e pret'ogarivas'J com·
que os Senbares Reis m.e.us Predecessores a honrá.rão:f
Sou servido. qoe das' oo7}e Corregeàores tto- Cr.ime.
~ I!F€Sellltel)1ente ha- na mesma' Cidade, se nque'ffl#
conservando sórnente os cinco. que sempre -h.{}(we-.~

a saber. o da Ruao:.1N"o-v-a. do' R6€iOl, .~. Alfama.
do Bairro Alto e dos Remolares.; e que os sete, que
restão,., a· sa.b€F, d~ Castdlo. do Limoeis:o.. da Ri-

_____ beira. da Mouraria, de Andaluz. do Monte de:
Santa CatharjHa. e de Mo€ambo J se ~X'ti1'lguão- J SU
bregan<!lo--se A0S seus lugaFcs igual numero d'e Jui21ei
do Crime. Assim estes J como os Corregedores,. temo
os mesmos destrictos J que forão assignados aos seus
respectivos Bairros pelo dito Alvará de 25 de Março
de 1742. Todos serviráõ com o.s m@srm)s Otficiaes..
com que até agora serv'írão os Corregedor:es J conser-·
v~do& e €xtÍn.ctos. E por fazer mercê ao sebredita
Senad<:>, da Camera ~ Po.vo desta- Cidad'e: Hei- por'

Z 2
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bem, que os râeri~os sete Juizes do Crime, que
mando substituir nos lugares qos Corregedores aboli.
do~, ,me sejão co.nsultados pelo mesmo Senado, na
mesma fórma., e,m. que até.. agora se- cOllsultavão- os
Correg~dores, pelo Desembargo do Paço; e hav.erão
os ordenados e emolumentos .. que ha.vião antes do
referido. Alvárá de 25 de Março. de 11+2, cobrando-os·
pela mesma Estação, por onde então lhes erão pagos.,
e o·serão com. os accrescellt'Mnentos, q.ue fur.ão feito!.
aos,lugares. da· sua graduação, pela- Lei de T de J.aneiro,
eje 1'7,50-; guardando os Regimentos dos Ministros
Crirninaes desta Cidade, e muito especialmente o
dos Bairros j e indo ao Senado despachar as causas.
das injurias verbaes, como o praticavão antes do
sobrcdito AIvará. de. 25 de Março de 1742, que hei
por· derogado- sómente· no, que a este for contrario.
ficando pua tudo o-mais. em seu vigoro

E mando, que o disposto. neste- meu Alvará. se
cumpra inteiramente. como nelLe se contem" e tenha
força de Lei "que passará pela Chancellaria., e: valerá.,:
posto que o seu, effeito haja de' durar mais de um,
a,nno, sem embargo da Ordenação LilJ•. 2. crit. 40.
em contrario. Dado em Belem, aos 25. de Agost~

de 1753.. REle
Liv. d~s L~is d~ Chanoellaria a' fel. 4G.

--.-------~----'

Alvará. em· que se' determinou fosse caso de devassa'
IIfactura", ou. plJbli'afá~. de Satyras. ,. ou Libellos la...
11J.050$j.

1753' DQMjosé\ por graça dê Dêos Rei de Portugal
e. dos Algarves, etc. Faço saber aos, que este' meu.
Alvará, de Lei virem, que, per me ser presente, q\le
sem: ~mbarg9' ,das penas. c-om q.~e' pda. Ordena~.ã.o"



E x. T R Ir; V'A G A N T E S. I:8Lj

c ainda por Direito, commum t devem ser castigados.
os que fazem) OU publ1icão Satyras t ou Liõellos fa.
mosos t ou por qualquf'r modo concor·r.em t para. que
elles se façã,o) 01.1 publicwem t. he em grande prejuizo
da honra de meu:s Vassa.Hos' J muito frequente est'é
delicto) pela difficuld'ade de se' provar quaes fôrão
CllS seus Andores e mais pessoas J que concorrêrão
para os di,tos Libellos) ou Satyras se fazerem J e pu
blicarem; c tambem porque as .pessoas offendidas
rem ml~itas, vezes por melFior dissimulãrem é\ atroeis.
sima' injuria J que pelo- referido modo se ll:l.es faz J ou
vingarem-se illicita J' ou· oc.cu.\tamente J do que quei..,
xarem-se ás Justiças;. e' porque he da minha Reat
intenção t que delicto· tão atróz não. Gontinúe mais J
antes se extinga com o justo tem@r· do castigo: Hei
por bem fa-zer este. caso· d~ dev·assa., € qu'c os Juizes,
de Fóra. e Ordil:lar.ios- a tirem em ra:z.ão- d9' sw officio ,.
ainda que não haja quei:x·a de pa-r-te J eom pena de se
lhes dar em culpa. Pelo que mando ao Presidente do.,
Desembargo do Paço J Regedor da Casa da Suppli~·

cação" e ao Governador da Casa do Porto) ldesQm
bargadores- das ditas Casas t Governadores e Desem",!,
bargadores das Relações das Conquistas t e a todos,'
o-s Corregeàores J Provepores J Ouv.idores J Juizes e;
mais< Justiç,as destes meus Reinos· e Senhor.ios J cum.:
prão e guardem es.te meu Alvará de Le-i t como ne.Jli·
se contem. E ao Doutor Ftancisco Luiz. da Cunha· e
Attaide t do· meu Consel-AO-- t e meu Chan€eller· ·mór~.
o. faça· publicaI: na Chancellaria ~ e· enviar o trasladq.
deIle t sob. meu SeBo e se~.signal." a{)s· Corregedores.
das Comarcas· e Ouvidores dos Donatarios J' em que.
os- Correg~dor-es. não entrão por. Correição JI para que'
o~fação·publicaf. E este se registará nos.·livros do Des_
embar-go do Páço'J Casa da Supplicação e Relação do·
Porto·e mais-- par-t:es, onde semelhantes·se costumão re-:
gistar; e este pr.oprio se lançará. na- Torre do TOll}bo.;
Dado em. Lisboa· aos 2- de. Outubro ' de 17 5.3,: Ri/;

Liv. uas L~is; d4. Ch.an~elJaria a 19\.• {t:z.. 'eri~ .
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Alvará) pelo qual u ampliúrão e derlaráráo os §§. r.

2. 3. e 4' do Gàp. 7. do Regimento da. Alfandega dfl
CJ:a7l(l(o, a.cí1J1a (opiadfJ.

Eu 'EIRei faço saber aos que este Alvará de Lei
virem, que entre as pr0vid'encias, ql1e em beneficio
àa Navegação e do C01'nmercio, que os meus Vassal.
los fazem para o Estaclo do Brasil, fui servido dar no
Novo RBgímel1/o, da- Alfandega do 7'aba((J, escripto na
Cidade de· Lisboa a 16 de Janeiro de r75 r, são as
que se contém nos §§. 1.2. 3. e 4. do Capitulo 7,
E:ujo teor he o seguinte. §. I. cc Por me ser pre.
u sente, que os fretes do Brasil para este Reino, por
Jt um abuso. contrario á razão e ao interesse do Com.
,. mercio, se encan:cêrão em repetidas occasiões com
,. tal exo.rbitancia. que o valor dos generos não .po
,. dia soffrer o custo d&transpo-rte j ordeno ,.que da.
,. qui em diante nenhull'l Mestre de Navio ouse pe.
" dir.· óu receber por frete de Tabaco, de qualquer
" das Portos do Br-asil para este Reino, preço algum,
" que exc€da a· trezentos reis por a,rroba • ou a dczeseis
,. mil e duzenta8 reis por toneHada de cincoenta e
,., quatra arrob;;t-B. Este preço ficará porém livre e
,,, liqui,do, a fav<>r d0 Na·vio, a cujo fim já fii'ea trans·
" ferido· na genern o Direito, que antes se pagava na
" Alfand€ga desta. Cidade a respeit0' clo-casco~ E os
n q~e levarem, frelies maiores das aci ma ta·xadDs t. per.
" à€:ráó· toda a imt>Oftaneia do· traAsporte, que fi~e.

,. rem, a favof dã J=>~sSG>a, a· ql:lem ~xtDrqt,lil'em a dIta
" maioria.. E flcaráó i sujei'tos ás' mais- pel'las, que' me·
n. rec~r-em. segundb a· graviclade da maior culpa. em
n que fet'Ul! irt€UESOS. §'. U. 0 mesmo ordena, que·
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.,; se<>hserve tambem inviolavelmente daqui em diaaol
." te a respeito dos.'fretes do Açl!lcar. §. UI. E para
" mais suave e facil observancia desta _disposi.çã@,
" estabeleço, que nenhum Navio. que passar em lastro
H de um, Porto do Brasil a qualquer outro do mesmo
'u Estado) para procurar carga)' a possa receber) senão·
,u subsidiariarnente. depeis de haverem sido carrega;
)J dos os outros Navios J que houverem levado carga
)t deste Reino para o mesmo Porto J onde concorrer
)) o Navio. que se achar que nelle entrou de vasio •
)J ou em lastro; sob pena de que toda a importanéia
II dos fretes. que este uhimo Navio receber. cederá a ,
>, favõr dos Mestres dos outros Navios. a quem di
11 reiram,ente pertencia a carga ;. ou daquelJes • que o'
,. denunciarem. e se habilitarem na ca--usa desta pena'
,. com o direito de que os seus Navios leváFão carga
n para o Pbrto. onde ~ carregação- se aehar feita.
'J., §. l\'. Semelhantemen-te os Na vios pertencentes ~

'" Praça da· Cidade do Pbrto. que navegarem para os·
" Pórtos do Brasil • não tomaráõ nelles ca-rga pCFteA
" cente a esta Cidade de Lisboa. senão depois de
)t haverem sido carregadbs os Navios da· mesma CidildE
n. de Lisboa. Nem pelo contrario os Navios de Lisboi'
u. poderáõ receber e::arga para o Porto. senão depois·
u de se ach-arem carregados os Navios pertencentes á'
,. dita' Cidade do Porto. Tudo debaixo das mesmaS'
Jt penas. acima ordenadas. ,..

I E porque @ tempo tem mostraào , que esras- uteis
providencias,· se fraudão com os mesmas' perniciosO$
fins. que tinbão sido prevenidos e- reprovados n0
preambulo da referida· Lei ~ a sa-beT'. os diros §§. r ..
e 2; porque nos· casos. em que succede ser- a €.uga
l·edundante e superior ás forças dos Navios. que ~k

Vtm transportala, estabelecem· os Mestre:s clel:les fre
tes exorbitantes .' com os quaes- a-rruinãu a la\1loura..
absorvendo os lucros· .. qJ.l€ ella.- podia produ'Z"ir aos
Agrkultores: E nos· caso~ comrarios J quando a caJiga
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he- pouca, e 'inferior aos Navios, que se achão .para I

_ieceber, se barat.eáo os fretes de tal sort·e, que se anui.
'na a Navegação, por se tirarem aos Navios os meios
rne.cessarios para se costearem; praticando.s~ ambas·
.estas fraudes por co.nvenções occultamente.simuladas"
.a que as partes são constrangidas para remirem as ve•
.xações, que se lhes procurão faz.er ~ Sou servido am~

pIiar e declarar a sobredita providenc·ia , ordenando,
'como por .este ordeno, que da pubhcaçãa delle em
diante nenhuma pessoa, de qualquet' qualidad.e, ou
condição que seja, ouse alterar Of> fretes, que peto dito
Novo Regimento farão esrabelecidos, accrescentan.
do, ou ,siminu-irnoo .0' preço d.elles, debaixo das penas
de nullldade de qualquer letra, escripto, acto, ou con.
tracto, ainda v.erbal, que r-esulte do acc-rescentamento,
ou diminuição do referid@ preço por mim estabeleci.
do., e do perdimento de .todo o e~cesso, -ou baratea•
.menta., q.ue se fizer, e do tresdobro delle , sendo tudo
pago da cadeia pelo Mestre do Navio, que assignar a
.letra, ou papel, ·ou pagar, ou receber cm dinheiro,
ao Carregador, ou do Carregador ~ o preço do ex<:esso,
.ou diminuição,.em .que se ajustar.
. 2 No caso, em que os donos dos Navios, Carre.
gadores, Procuradores, Commissarios, e os mais in
teressadas e i!1-terv.enientes naql!leties iJlicitos contra.
-elos, os manifestarem ,nesta Corte perante o Juiz de
India e Mina j na Cidade do Porto perante o Corre
:gedor do Civel qa Corte; e no Brasil. ou perame os
In~peetores nos Portos, <mde houv.er Casas de Iaspec
ção, ou perante os Ouvidores geraes, onde as nâo
.houver; ne. preciso termo de oito dias continuos,
successivos e contados daquelle, em que entrar, alI
:sahir a Frota J serão relevados das sobreditas penas. .

3 Porem no caso de não manifestarem na referida
fôrma J .dentro do Giito termo, se transferiráõ tambem
em todos 'os sobreditos, pelo lapso da tempo, as
'mesmas pen~s.» p~ra todas ellas se executarem cumu~
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1.uÍvari'lente em cada um deIles t alem das que já- fa
rão estabelecidas no sobredito Regimento.

4 O que tudo será applicado a favor das pessoas,
que deAunciarem' e descobrirem'as sobréditas fraudes;
sem que estas c<>nclemnações pecuniarias possão ser
rateadas .. quando no mesmo caso concorrerem diffe
lientes Correos; porque cada ,um deHes pagará sempre
iiI solidltm t assim o valor principal do que houver
accrescentando t ou diminuído aos fretes, como o trcs~

dobro delle J na fórma acima ordenada.
5 Bem visto> que todo o referido se entendera

pela primeira vez', porque pela segunda incorreráõ
os transgressores desta Lei. alem d-a repetição elas
sobreditas penas> na de cinco anIlas de degredo para
'O Heino de Angola> que nelles se exccucuá irrernissi~

velmen.t~ • e pela terceira no dobro ele tedas estas
penas, assi m pecunial'ias, como cOl'pomes; sencio sem..
pre as pl'imêiras delIas appEcadas a favor dos D,enmt..
ciantes t havendo.os; e não os havendo> a favor das
despesas da Casa da Inspecção do referido Porto.
onde as fraudes se fizerem.

6 E pelo que respeita aos sobreditos §§. 3. e 4••
havendo tambem cenas informações de que a prefe
Tencia e ordem t por eIles estabelecida, se tem igual
mente fraudado com affectados pretextos; como, por
exemplo> o de se fingir materialmente contra o ge
nuino e natural sentido do!! mesmos §§., que nelles
se ordenou, ou se podia permitt1r) que para ter effei..
to a 9ita prefcrencia >fossem os Na vios carregados por
um gradual e rigoroso progresso de tempos differell
ces> de sorte que sómente depois de estar o primeiro
dellcs inteiramente carregado, principiaria então a car..
regar o segundo, para assim se praticar nos mais por
modo sCl'nelbunte: Sou servido outfosi-declarar> que
pelo que pel'tence á fórma da carregação dos dK0S Na.
vias. se ha de proceder na maneira seguint~.

7 Tanto que as Frótas descarregarem nos, respe.
LL. Ex!r. Tom. III. Aa '
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ctivos Pórtos I a qut sãe destinadas, fa,rão os Inspecto"
res,extrahir,logo uma exacta Relação dos Navios, que
dS c.onstituirem, declarando-se nella com inteira cerre_
za a arqueação e lotação de todos I e de cada um dellti:s.

8 1\s quaes Relações n<::ar<Íõ reservadf\s para por
dIas se regularem as. carregações ao tempo da part'da
das referidas Frótas. Em tal fórma, que assi m como
forem chegando os generos, que devem carregar.se"
se irá fazendo deJles outra respect~va Relação, pela
qual os irão repartindo 'os sobl'cditos Inspectores pro
rala áos Navios·, a cujo favor estiver a preferencia;
deixando.se sempre ás partes a escolha do Navio, que
melhor l.he parecer entre os pl'eferentes; e desde que
estes tiverem segura a sua1carga, ou esta se ache a bor
do dtlles, ou ainda dentro nos arrnazens destinada,
e c0ntra-marcada para se carregar, se publicará por
Editacs, que; he livre a todos carregarem J C0mo bem
lhes parecer.

'9 Todo o referido se entenderá pelo que respeita'
aos genei:os principaes, que fazem o capital de cada
um dos respactivos ~bltos, a saber, no Rio de Janeiro
Açucar, Madeira e Cduros; na Bahi'a Açljcar , Taba.
coo COllr0Se Sola; em'PernambucoAçucar, Tabaco,
Sela, COUFOS e Páo Brasil; e no Maranhão e Pal'á
Cacáo, Caffé I Sals·a Parl'ilha , Cravo, Algodão e Cou
i08, pa.ra o easo ,. em que alli venha com o tempo a
ter lugar a dita preferencia.. Todos os outros generos
<:: enc6m'm~l'ldas miU(:1as se poderáõ em todo o tem.
po carregaT livremente, a'inda que a ca.rga dos Navios
preferentes se não ache completa. ,.

10 E nesta sonformiDade se observará a dita pre':
ferencia inviola-velm€l1te; de tal sorte, que os que con"
'tra clla carregarem, incor.reráõ. alem das. pGnas já esta·
belecidas pelo diro Novo Regimmlo, na da condemna..
ção do tresdobro do valor d~s fretés ,que úSlÍrparern J

para ser repartida a fav0r clos donos dos N-avios pr'e
!~!erites J aos qu"es se nou·ver preju.dicado. E não que.~
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rendo estes habilitl!r-se nas causas desta pena J cederáõ
as ditas condemnações a favor das despesas da res-pc.
ctiva Cc,lsa de Inspecção do lugar J onde as transgres
sões se commetterem. E as referidas penas se exeCll
!aráó cURlUlarivamente com as do Regimento pela pri
meira vez; dobraráõ pela segunda, com cinco annos
de degredo para o Reil10 de Angola; e neIlas não tc·rá
lugar o rateio, mas tambem serão executadas incegral:
rnenre contra cada um dos Correas. que serão todos
os que concorrerem para a transgressão dos frete~ d i
l'ecta., o J indirectamente, não manifestando os origi
narias transgressores no termo e no modo J acima de..
darados. .

II E pela grande imjDOTtancia ) de que será ao bem
commum dos meus Va_sallos destes Reinos. e do Esta
do do Brasil, a total extirpação de rodas as sobredi.
tas fraudes: sou servido outrosi ordenar. que dellas
tirem devassa em cada um anno os Inspecwres Letra'
dos I logo depois de serem passados oito dias) conta
dos d quelle. em que sahirt:m as Frotas; e que assim
as taes devassas, como as denuncias, que se lhes de
Tem, sejão julgadas em uma só instancia. breve e
summariamente; sendo para esse' dfeito remettidas á
Relação do lugar J para nella serem sentenciadas peIo.
Juiz da Corôa com ai; Adjuntos. que o Regedor,
'Governador. ou quem seus cargos servir I lhes nomear;
e 'remenendo-se os Autos originaes com as sentenças,
'que nelles forem dadas, ao meu Conselho Ultramarino,
para mos fazer presentes, ficando os traslados delles
nos Cartarios dos respectivos Escrivães. O mesmo
respectivamente prati,cará nesta Côrte. ao tempo da
chegada das Frotas. o Juiz de lndia ~ Mina, por
semelhante modo.

E este se cllmpl'irá e guardará inteiramente. como
neHe se contem, n~o obstante quaesquer Leis. Regi
mentos) ou Ordens em contrario, ajnd~ que scjáo das
Alfandegas J e Qe quacsqucr 'Casél-s ~e despachà) e' de

Aa 2
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-
outra.g-, que requeirão especiar mençã'O; porque todog
hei por derogados no que a este se acharem COntra_
rias. Pelo que mando ao meu Conselho Ultramarino·
Regedor da Casa da Supplicação I Governadores d:
Relação e Casa do- POrlO, e das Relaçães da Bahia e
Rio de Jar eiro) Vice~Rei) Governadores e Capitães
Ge·neraes do Estado do Brasil, Ministros) e mais Pes
soas dos meus Reinos e Senhorios, que o cumplão e
guardem, e fação inteiramente cum-pl'~r e gu·ardar,
como neJle se conté-m. E a-o Dourar Fran.cisco Luiz
da Cunha de Attaide I do mel:! Conselho) e Challcel1er
mór do Reino, mando, que o faça publicar na Chan.
cellaria) e o faça imprimir, e registar no lugar) onde
se costumão fazer semelhantes registos) e enviar ás
partes costumadas; e este proprio se lançará na Torre
do Tombo. Dado· em Belem a 29. de Novembro de.
1753. REL' .

:Lh'. d~s Leis da CI,aucelIaria a 1'01. 43, "eu;'

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

A7eJará e R{gitIJeJllo , por oude se tXli!1J!.uírâo todos os or
denados I ordi71arias l0 propiitas l' ajudas ae mslo, 911e
levavão os redores, COl1selheiros) Procurador) Mini
slros. l' mais Ojjii:iaes da Fazmda. assim 110 Come/ho
da mesma. Fazenda I como em Iodas as Casas. Juizos ,.
e Mesas de sua l'eparli~ão ) creando-se para todos !JOVOS

orde.nadoJ) competentes aos JeloU·e1l1pregps.

Eu' -ElRei faço saBer aDS que este mel! Alvará dê
R,egimento virem. que sendo-me presenre a desigual
dade) com que os Vedares I Conselheiros. Procura
dor e Officiaes de-minha-. Fa1lenda sã·o remunerados
pelo trab.~lho de seus empregos. em r·a:z.áo das pro.
pinas.•.otdinarias e aj,udas de custo'" que se tem intra
.duzido, e pre~Âlecido> mais em umas e:Haçges, qu~
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em outras, succedendo interessarem mais alguns dos
que trabal~ão menos; ~~ntra a razão da ju~tiça .natu"
1111: E deseJnndo, que seJae ~odos correspondIdos Igual..
mente á proporção do servIço, que me fazem" e da
cTadLiação de seus empregos, com ordenados compe
fentes. para sua honesta e congrua sustent-ação:- Hei
por bem extinguir no Conselho da Fazenda, e em
todas as Casas, Juizos e Mesas da sua repartição,
todas as propinas, ajudas de custo e ordinarias i assim
de dinheiro ,. ~omo de gemeros, ou especies " que se
pagão pelos- Thesoureiros , AlmoxariJes, Officiaes e
Contratadores de minhas rendas, seja qual for o ti
tulo, por que se concedêrão, e por que até ao presente
se cobrárão: E para este fim, de meu motu proprio ~

poder Rea.l e abwluto, revogo e annullo todas as
Leis., AI varás, Provisões, Decretos e Resoluções mi
11ha&-, e dos Reis mells Predecessores, pelas quaes fooo
rão conced~das, como se de cada uma fizesse expressa
menção; e mando·, que no registo de tedas se ponhão
Verbas de como forão derogadas por ('ste Alvará, e aos
mesmos Vedores, Conselheiros, Procurador e Offi..
ciaes do Conselho de minha Fazenda, e de todas as
Casas, Juizos- e Mesas:., suas subalternas: Sou servido
constituir os ordenados seguintes, que hão de levar do..

'.1. de. Janeiro de 1'754 em diante. .

CAPITULO I.

Cad'a um dos tres Vedores da Fazenda haverá
de seu ordenado quatro cornos de reis: e cada um dos
Conselheiros dous contos de reis: e o Procurador da
l-iazenda, por. está: repartição dous, contos e quatr0cen_
tos mil r·eis: o Juiz das Justificações do Reino um
COllt0 e quatrocentos mil reis ,_ e de .assignatura. das
senren.ças I' que julgar justificadas, trezentos reis, sem
ql.!e I~ve cousa alguma das inte.rlocutorias: e dos pre
catono~, mandados)- inquir~d.ori2ls) e P1ais papeis do
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seu offici('). levará a mesma assignatura, ultimamen;
te concedida ao Chanceller da Casa da Supplicação (r)1
regulando a assignatma das certidões de reconheci.
mento, pela que deve levar dos precatarias. Cada um
dos quatro Escrivães da Fazenda numerarios, haverá
de seu ordenado um como e seiscentos mil reis: e cada
11m dos Escriv:íes sllpcrnumerarios, seiscento e qua•
.renra mil reis. O Provedor do Assentamento haverá
de seu ordenado trezentos e cincoenta mil reis: e o
C::lpellão do Conselho huyerá pela esmola das Missas I

que nelle ce1f::brai, quatrocen,to mil r is. Cada um dos
qúa~ro Officiaes maiores das Repartições haverá de
seu ordenado setecentos mil reis, com declaração I

que o Offieial maior da Repartição dos Contos e Afri.
ca não levará em~Jumellto algum pelo ajustamento
dos soldos da gente de Tangere. nem pelos Decretos
das Viuvas da mesma Praça: e com mais declaração,
que o Official maior da Repartição das Ilhas e Ordens
servirá juntamente de Official do 'A sentamento da
mesma Repartição, sem que leve outro algum ordena•
.do. Cada um dos Officiaes do Assentamento das Re..
partiçôes do Reino, India e Contos, haverá de seu
ordenado quinhentos mil reis: t: ceada um dos Officia6s
pàpelistas, e do Registo das mesmas Repartições, qua.
trocentos e cincoenta mil .reis; e o.segundo Officiªl
.da Reparüção das Ilhas e Ordens hn yerá de seu arde.
nado ql.latr@ccntos mil rei ; e o affiei 1 do E.çgisro
desta mesma Repartição duzentos mil reis. O Portei.
ro e Guarda.livros da Repartição do Reino havení
de seu ordenado por ambos os officios setecentos c ses
senta mil reis: e o Porteiro da Cas' do Assentamen.
to quinh.cfltos e se 'senta mil reis: e o Porteiro e
Guarda.livros da Repa.rtição dos A,:mnens setecen·
tos e sessenta mil reis. Cada um dos dous Sollicitado...
res da Fazenda da' ,Repartição do Reino e lndia ha.
verá de seu ordenad,o quatrocentos e vinte mil reis I e
, (I) V. Alv. de 7. ele Janeiro de J7.6~
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llm ·por'cell'to· do dinheiro. que fizer rnêtter no cofre':
O Corretor da Fazenda haverá de séu ordenado Ctin.. ,
to e quarenra mil reis, e o meio por cento, que"
lhe toca do preço dos contractos. á custa dos Ane.
mutantes. O Sollicitador dos feitos da Corôa haverá,
de seu ordenado cento sessenta e seis mil reiS"; e um'
por cento do dinheiro, que fizer arrecadar. O Mei
riilho do Conselho haverá de seu ordenado quatro..
centos mil reis;. e oitenta mil reis para quatro homens
da ,Vara: e o Escrivão do dito Meirinho· haverá ou
tros quatrocentos mil reis de ordenado. Cada um dos
Moços d!J Conselho de qualquer das Repartições ha.
verá de seu ordenado duzentos e cincocnta mil reis ;'
e serviráõ todos distribuidamente na Junta da refor..
maçrro. O Moço, que ajuda o Guarda-livros, por este'
exercicio , € pela despesa. que faz no aceio da Cape-Ila
do Conselho, haverá cento e vinte mil reis.

T POI; justas causas. que me farão presentes: Sou.
servido extinguir os orncios de Thesoureiro mór do
Reino. Executor mór do Reino, Thesoureiro das Or..
dinarias, e Obras da Conceição. Thesoureiro do meio
por. cento dos contractos. e todos os· Escrivães. Fieis
e Officiaes das ditas ThesoUlarias e Executaria: E
Inando. que o Thesoureim das despesas do Conselho>
Ela Fazenda arrecade todas as. receil:ls, pertencemes ás
ditas Thesourarias, dQ I de Janeiro de 1754 em
diante; carregando-se-lhes em titulas s~parados, para
jJor ellas satisfazer as despesas das folhas correspon
dentes ~ ás mesmas Thesourarias; as quaes do dilio dia.
@m diante se passaráõ direiramenre para o mes.mo
Thcsollreiro na sua mesma folha, com titoWs tttrnbem·
separados. E do mesmo modo rará todas as execuções.
que houvera de fazer o Thesoureiro mór do Reino.
servindo-se para a receita. e .processos do seu mesino
Escrivão; ao qual ficâo accumuladas t([}da&' as o,utras
Esnivaninhas das Thesourarias e ~xecutoria: e para
;\s diligencias se servirá do Méirinho .do .Conselho, !F
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do seu Escrivão. E ;lttendendo ao maior trabalho',
que accresce ao dito Thesoureiro das despesas do Con.
sdho, haverá este de seu ordenado novecentos mil
r-eis ~ e o seu Escrivão pela mesma causa haver.á de
ordenado seiscentos mil reis: e -o seu Fie.! duzentos
mil reis.

2 PGr ser informado, que o Medico e Cirurgião
do partido do Conselho nã0 curão, como devem, aos
Vedares) Ministros e Officiaes delle: Hei por bem
e-xtinguir estes partidos ~ e ordeno) que quando esti.
ver doente. sangrado, ou com outro remedia maior,
qualquer dos Vedares da Fazenda, ou qualquer dos
Secretarias de Estado desta Repartição. lhe possa o
Conselho mandar dar de ajuda de custo sessenra mil
reis·: e aos Conselheiros, Procurador e Escri vães da
Fazenda. cincoenta mil rós: e aes outros Officiaes
do mesmo Conselho e Casas sub.11temas, da dita
.quantia para baixo. o que parecer justo, regulaú
pelas graduações de seus officios, não baixando nunca
de dez mil reis.

3 Não levaráõ do dito dia em diante mais CO\:lsa
alguma pela Repartição dG Conselho da Fazenda, o
Presidente do Conselho Ultramarino; os Secretarias
de Estado dos Negocias do Reino e Ultramar, o Se
cretario do Conselho Ultramari no ; os Officiaes maio
res, ardina rios e Porteiros d~s s.ecretarias de Esta.
do ; o Contador da F:lzenda; e os dO\:JS Moços, que
passárão do Conselho da Fazenda a servir no Canse.•
lho UIErarnarir.lO; porque todos vão providos por ou
tro Alvará dos ordenados, que devem haver, em ra..
.zão dos seus empregos e officios.

4 Todos os ordenados, acima constituidos) se re..
par'tiráã em dozg. partes iguaes, e dellas se assentará5
Hes na Alfandega g.rande desta Cidade, duas na Casa
da Moeda. , duas nos Almoxarifados da Contadoria da
Fazenda, 'em que melhor coubere~; duas na The..
·~.Oluar.i.a das despesas do Conselho: duas na The-so\.l.~
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raria dos Armazens de Guiné e India; meia parte na
Thesouraria da Casa da India; e a ultima meia parte
na Chancellaria mór da Corte e Reino.

S A Mesa da Çriação dos Enjeitados J pelo rendi.
menta, que lhe cessa na Repartição do Conselhá J ha ...
verá em cada um nnno pelo Thesoureiro das despesas
do mesmo Conselho, setecentos e lrinta mil reis.

6 Cada um dos dous Juizes dos feitos da Fâzenda
e Corôa. além do ordenado. assignatura e esportulas ..
que levão na Casa da Supplicação ,. haverá mais de
ordenado pelo Thesoureiro das despe~as do Conselho.
trezentos e vinte mil reis: e cada um dos dous Escri
vães dos feitos da Fazenda haverá do mesmo moda
dez mil reis.

7 O Juiz da Chancellaria. além ·do que leva na
Casa da Supplicação. na fórrna da dita Lei. h:lVerá
mais de seu ordenado 'pelo Thesoureiro das despesas
do ConseJho', cenlo e [·rinta mil reis: o Ex.ccutor das
Dizimas quarenta mil reis: o Escrivão das causas do
Juizo cincoenta e do,us mil reis: e o Thesoureiro e Of
ficiaes desta Chancellaria vão providos no titulo .deIla.

S O Escrivão das Justificações do Reino haverá
de seu ordenado J pelo Tbesoureiro da~ despesas do
Conselho, cento e sessenta mil reis: e o Informador de
Mazagão dez mil reis: <: G Porteiro das arrematações
Olaros dez mil reis.

9 O Contador do Mestrado da Ordem de Christo)
;llém. do que leva por outra Repartição. vencerá mais
de seu ordenado, pago p lo Thesoureiro das despesas
do Conselho., duzentos mil reis.

10 E para que o Thesoureiro das despesas do Con~

selho tenha com que pagar as matores despesas. que
por este Regimento lhe accrescc:m : mando. que de
todos 0S contratos, clue se arrematarem. ali já est.i
verem arrematados no mesmo Conselho, cobre tres
por ,cento cada um allno do preço principal, por que
forem contratados; os quaes se descontaráõ aos Con-

LL. Ex/r.. 'Iom. 111. Eb



~ra.tadores nas Thesourarias, ou Almoxarifados J em que
deverem pagar logo no primeiro quartel, pelos conhe.
ci mentos em fórma, que hão. de levar da receita do dito
Thesoureiro; o qual principiará fo?tu cobrança do 1.0

de J.aBe~ro de 1754- em diante.

C A P I T U L O II.

Aifal1d{'ga. grande des-ta Cidade.

POlI quanto. ao Provedol' e Feitoli mór, e mais Of.
ficiaes da Alfandega grande desta Cidade, assim da
Mes'J. gra\lde J como das mais Mesas, descargas, por.
tas e guardas, por onde corre a arrecadação de meus
:.pireiros, não foi dado Regimento algum ,. para leva.
l:".em em9lumentos de partes, e sómel'lte se lhe con.
signárão mdenados competentes para suas congruas e
sustentações, €xcepto alguns prões e precalços, espe.
€ialmente concedidos por Cartas •. Alvarás e Decreros,
e outros emolumentos, que ao diante serão declarados;
c excep~o tambem aquelles Officiaes, CJ.u€ se empregão
nas cat:Jsas e diligencias entre parotes, que dellas levão
emolumentos pelos Regimentos geraes: Hei por bem,
que na mesma fórma continuem por favorecer o Com.
mercio o·a despesa; e na expedição do despacho, re·
p'rovq e annuUo [Odos e quaesquer emolumentos, que
levavão até ao presente ~ para supprirem o que lhe
faltava·-nos or.denàdos.: e mando., que ~ais não levem
das partes, nem á custa de minha Fazend.a J outro ai.
gum ordenado, propina, ajuda de custo, ordinaria,
ou emolumento algum mais, que os que ao diante lhe
vão constituidos; com que ficão competentemente sa·
tisfeitos. segundg a graduação e trabalhq de seus om·
cios. .

I De t.odas as receitas indjsti I1ctarnente, assi m de·
Direjto~, comq.deimposiçõ~s J dOl1é\tivos. comboyos I,

tom~dí~s e obras) qu(a.ç~\-Ia.191entese I~nção e. arreca,·
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dão, e ao diante se lançarem -e arrecadarem peta Mesa
grande da Alíalldega, reservará o' Thesoureiro g{'rat
della seis por cento J com·preferencia a toda e qualque'r
consignação, folha, ou Decreto, para com elles pagar
os ordenados ao Provedor e Feitor mór, e mais Offi
ciaes da mesma Alfandega.

2 No fim de cada quartel irá o Thesoureiro á Mesa
O'rande, ,e ahi em presença,do Provedor e Feitor mór,
~om o Contador da conferencia, e dous Escrivães da
mesma Mesa" farão conta da importancia dos Qiros'seis
por cento, tirados de todas as receitas nos tres rnezes
do quartel, que estj ver findo, e repartiráõ a sua im
porrancia em cento e oitenta e tres parre$, das quaes
entregará adiro Thesoureiro a cada um dos ditos Offi-
ciaes, ao diante declarados, as panes, que lhe consrituo
para seus ordenados e sustentações, peJa divisão ,se.
guinte, que confere com o que de antes levavão~ e de
novo se lhes accrescent;t.

3 Ao Provedor e Feitor mór por todos 'os quatro,
Officios da sua Carta, em que se, inclue os do Proveddr
e Feito.r mór das Alfandegas do Reino, entregará seis
partes e meia de seus ordenados. E mais haverá o dito
Provedor e Feitor mór o precalço das taras de rodas as
fazendas, que se despachão na AIfandega, na fórma ,
que pela sua Carta, e por sentenç,ls dadas em cOFlfir
mação della lhe pertencem. E das causas crimes e ci ..
v-eis. de que póde conhecer entre parres~ e dos feitas
das romadias levará a mesma assignatura, que kvão os
Corregedores do Civel e Crime da -Côrte (I).

4 A cada um dos oiro Escrivâes da Mesa grande
'entregará seis partes, para seu ordenado e congrua.

5 Receberá para si sete panes. Ao Guarda mór
'entregará seis partes. Ao Contador da conferencia qua
tro, partes: Porém será este obrigado daqui em diante
a servir de Fiscal na Mesa das avaliações das fazendas,
segundo as suas qualidades, e os aforamentos) que ti-

(I) V. Alv. de 7 di Janeiro de 1750.
Bb 2



verem na Pauta; e não os tendo, requererá, que se ava.
liem pelo estado presente na fórma do Foral; e achan.
·do. que na avaliação vai prejudicada minha Fazenda,
Jiccorrerá ao Conselho della, suspenso no entanto o
despacho do bilhete. sobre o qual se mover a duvida.
E tambem será obrigado de assi~tir ao despacho dos
feitos das tomadias; e appellar logo por parte de minha
Fazenda) indistinctamente de todas as que se absol.
verem, e nao couberem na alçada do Provedor c Feitor
mór, e mais Offkiaes , que a julgarem.

6 Ao. Procurador da Fazenda dos feitos da Alfan.
dega entregará u'ma parte e um quarto de parte. Ao
Escrivão das marcas entregará ama parte e tres quartos
<:ie p'lJ'te; o qual Escrivão levará mais os emolumentos
das partes. na fórma da slla Carta e do Regimento,
que lhe foi dado por Decreto meu. A cada um dos seis
Feitores da abertura entregará quatro partes. Ao Feitor
da descarga entregará tre!' quartos -de parte; o qual
Feitor haverá mais a parte. que lhe está concedida por
Decreto meu, no ganho dã companhia dos homens da
descarga) que eUe gqverJ~a. chamados Coi leitores. Ao
Juiz da balança entregará quatro panes. Ao Escrivão
da me ma balança outras quarro partes. A cada um dos
dous Porteiros da porta de cima' e do pateo entregal1Í
outras quarro partes. A cada um dos tres Escrivães clã
~escarga entregará- tr€S p:H~es. A cada um dos dous Por
u:iros e Guardas dos Armazens da fazenda de cima
entregará uma e meia parte. A cada um dos dous Con.
t-inltos dos bilhetes da abertura e b::dança entregará
uma parte e meia. Ao Sellador entrega,rá lima e meia
pane: e haverá mais este Official os emoll'lmentos das
partes, que anualmente leva. que são quatro reis por
cada sello mai0r , e tres reis por cada seUo menor; pa
gando elle·á sua custa a todos 08 homens, que trabalhão
no seBo. o sala rio, em q.l:H~ se' ajustar com elles ; e não
podendo ,per~ender,mais cousa alguma, de minha Fa.
zend~;) p'araJ~.nha" ca(váo ,e. chu mbo ;nem para.outros- ,.
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alguns instrumentos do sel1o, excepto os cunhas, que
sómente serão feitos e guardados á custa de minha Fa
zenda, com as cautelas do Foral e orde.ns, que ha, sobre
esta materia ; as quaes novamente recemmendo ao Pro-

. vedar e Feitor mór, para que as faça executar, E não
poderá sellar fazenda alguma, senão nas proprias pe
ças, com pena de perdimento do officio, excepto cha
peos, meias e luvas, que ser~o selladas em fio, e outras
alguni"as cOllsas miudas, que o Provedor e Feitor mór
mandar sellar em fio, por lhe parecer, que se perde-
ráó, se forem selladas nos mesmos corpos.

7 Ao Recebedor dos miudos entregará uma parte.
e tres quartos de parte. E deste officio nao haverá nunca
já mais proprietario; -porque se requer- para eIle uma
pessoa de grande actividade, expedição e prática dos
bilhetes e despachos da Alfandega ;. e de tanta co'n.
fiança, que dê conta com a entrega todas as semanas,
ou todos os dias, se passivei for, ao Thesoureiro geral,
como faZ' o que actualmente serve. Será este officiCl
provído por mim, e a pessoa, que for provída, servirá"
em quanto der a dita conta com a entrega ao Thesou
reiro geral todas as semanas., ou todõs os dias, conforme
este lha peqir., e no dia, em que faltar em todo, ou em.
parte, será logo suspenso pelo Provedor e Feitor mór ,.
e sequestrado em seus bens pela importanci'l da falta;
e o Thesoureiro geral nomeará. pessoa·, que por· elle
'receba, em quanto se me faz' presente pelo Conselho
da F!\zenda, para_ 'prover, como for servido. E peIã.
boa informação, que se me fez presente, do que actual_o
ment.e serve: Hei por bem J que continue na [órma..
referida. .

8 AG M-eirinho. da Alfandega, que serve no porto
de Belém) entregará tres partes. Ao Escrivão .da AI•.
fandega, que serve no mesmo porto. entregará-duas
partes. Ao medidor da Alfandega entregará tres partes:
e não levará cousa alguma dos des.pachantes, como in..
tr.usamente. le.vava,) eril dari1l1o d~ minha f~ze.nd.a.•
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pois vai soccorrido com or.denado competente para 'lia
congrua. A cada um dos treze Guardas do numero l:n.
tregará uma parte e meia. A cada um dos quatro Guar.
das do numero de B€lérp entregará duas partes, A
cada um dos seis Guardas dos Armazens do pateo en
tregará uma parte•. A 'cada um dos seis Sacadores eu.
tregará uma parte.

9 Em ,cada uma das portas da Casa do despacho e
d@ pateo) ha um alheiro) que está de pé) fazendo
suspender as partes) ou trabalhadores) que .!lahem com
a fazenda.) até se conferir com os bilhetes do despacho,
que estão nas portas) para se tornar por perdida a que

. não conferir com os mesmos bilhetes na fórma do Fo.
nl. Destes officios não deve haver proprietarios em
:tempo algum: deve o Provedor e Feitor m~r nomear
para eIles duas J;lessoasde provada confiança) que
promptarnente assistão ao abrir das portas) até que se
fechem; aos quaes dará juramento de fidelidade: e
'tanto que' tiver noticia que faltão a ella) ainda que seja
'em parte minima'; os . lançará fóra) posto que estejão
..nomeados por mim) e nomeará outros das' mesmas
·cond~.ções" 'e de pagal1em os damnos) que derem á mi.
nha Fa~(;'nda) na fórma do Regimç:nto della e Lei do
Reino•. Conservará porém o que actualmente serve na
porta do pateo.) pela boa informação) que delle tenho)
<em quanto proceder. na fórma referida.

10' A cada um dos ditos dous olheiros entregará o
Thesoureir.o uma 'parte das repartidas.

I I Ha na Alfa,ndega outros officios e empregos)
a que não .pertence a arr.ecadação dos Direitos; e estes
,devem ter ordenados certos á cU9ta de minha Fazenda,
além dos emolumentos) que devem levar das partes,
:os quaes lhe cOBsüituo na seguir.lte fôrma.

12 O Ouvidor da Alfandega haverá de seu arde.
nado quiRhentos mil {'eis', e as assignaturas, que lhe
estão concedidas pelas Leis geraes; e não haNe-rá mais
,cousa alguma á 'custa de minha ~azenda ) nem por esta,
nem por outra alguma repartição.,
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13 O Thesoureiro da Alfandega'j àposentado. Ie.
vará sómente o que lhe pertencia ao tcmpo, que foi
aposentado.

14 a CapelJão da Alfandega ha~:erá de seu orde
nado trezentos e sessenta mil reis.

T'5 a Escrivâo da Provedoria e tomadia haverá de'
.seu ordenado. por ambos os officios. duzentos, e cin
coenta mil reis. e os emolumentos das panes, que lhe
pertencerem pelos Regimç;ntos gcraes.

16 a Gu~rda.Livros. Contador e Inquiridor ha.
verá de seu ordenado, por todos os tres officias. qua
trocentos e cincoenta mil reis) e os emolumentos das
partes. que lhe pertencerem peIo Regimento geral.

17 a Meirinho geral da Alfandega hayerá de seu
ordenado duzentos mil reis"e sessenta mil reis. que já.
tem, para quatro homens da Vara) e os emolumentos
das partes. que direitamente lhe pertencerem•.

I H a Escrivão do dito Meirinho h<\velá de seu or
denado cento e cincoenta mil reis ... e os emolumentos,
das partes, que lhe tocarem.

19 a Official do Thesoureiro) que lhe regi ta os
escriptos, haverá de seu ordenado cem mil reis: e fi-o
cará este officio .de minh~ .data do 1.

0 de J.meiro de 175+,
por diante.

20 O ·outro afficial do Theso~reiro • que lhe cobra.
os eseripras. haverá de setl ordenado,. á custa de minha.
Fazenda .,cincoenta miL reis:. e ser~.este officio da no
meação do Thesoureiro.

2I a- affieial do Guarda.Livros, que fecha os
mesmo~ livros .,e trata do aceio da Mesa grande. haverá
de seu ordenado. á.custa de minha Fazenda, cem mil
reis: e será de hoje em diante da minha data.

22 a Porteiro das arrematações da Alfandegà ha
verá de seu ordenado vinte e cinc.o mil reis. e os emo
lumentos das partes, que pelo Regimento lhe tocarem.

23 Por justas causas_) que me farão presentes: Sou
se.rvido extingllir~ officio de,Feitot da Alfandegw_, que
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reside na Villa de Cascaes , por ter mostrado a expe..
riencia, que não tem exercicio algum para a arrecada.
ção de minha Fazenda: E mando) que o Provedor e
Feitor-mór commetta a vigia dos I'laufr-agios e desca.
minhas daquelle" destricto ás justiças ordinarias; ás
quaes applkará o terço das tomadias , que fizerem, e
9 premio das fazendas naufragadas, que sal varem I tra.
zendo umas e.outras fazendas para a Alfandega âesta
Cidade. E em quanto o Feitor actual não for provido
de outro officio de Fazenda, ou Justi-ça de lote igual,
de que hei por bem fazer-lhe promessa sem concurso,
por compensação do of~do extincto, haverá cento e
cincoema ,e c.inco mil reis ·em cada um anno) pagos
pelo Thesourelro da Alfandega) que tanto he o rendi.
mento, que lhe cessa .do mesmo oflieio.

E;r.'wlioria.

24 O Exe-eutor da Alfandega 'haverá de seu arde.
naQO cento e oitenta mil reis, e· cinco por cento de tode
o dinheiro, que por execução da sua receita Gzer en..
tregar ao Thesoureiro da mesma Alfandega; porém
será obrigado a executar todas ~s dividas, que se lhe
carregarem em receita dentro de um anno; e dentro
,de outro tanto tempo fará concluir as execuções, que
actualmente correm, com pena de perder o dito salario
de cinco per cento, como tambem o Escrivão e Solli·
citador perdcráõ o salario. que abaixo lhe vai consti.
tuido·; mas no dite anno se flao computará o tempo,
que os Autos. correrem perante·o Provedor e Feitor mór
da Alfandega, ou perante G·S Juizes dos feitos da Fa.
zenda por conhecimento de causa de terceiros; aos
quaes Juizes encarrego muito a brevidade do despacho
«;los ditos feiras das execuções com a mesma recam
mendação e comminação, feita no Alvará de 23 de
Agosto de 17 53 , sobre as execuções dos Cotitos do
Reino e C;\sa.
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, 25 Podem o Executor proced.er 'co~tra o seu Escri_
vão e Sollicitador por toda a ~eg1Jgencla, erro e qJ~pa)

até suspensão e prisão) fazendo auto com o EscrJ vão
:dá Provedoria da Alfandega J e. dando ,com elle QQ.nta.
:ao Proyedor e Feitor mór. para proce~er contra eIles •
.como for justiça, e proyer ~utros Officiaes, ..para' que
..não páre ,o expediente Elas execuções. E do mesmo
.modo dará cànta ao Provedor e Feitor mór todos os
.mezés do estado das mesmas execuções n" fórma do
Feral; e l.he req).Jeter,á {,que no mm,de ca.eal mc'lí J em
sua presença e'cle11e E~eclúor façarexaminax n~!Mesa'
.grande J flor ,um Escrivão della , oe peJo Contador, <ia
,-conferencia, as fi~nças. que esti ves:;em vencidas, e f>lâQ

paga~, fazendo.as logo passár para a,s.ua ~eç<jita) pand,Q
conta de toda a falta, quç hauver a este respeito. no Con·
selho da Fazenda~ para lhe dar a providencia necessaria•
.. : z6:\ .Exãminàní 6 -dito ~XieCtltP't na .l:l'a·{6~~· ta tQ<ias
:as,' <dividas,~ q4.~ esüvêtem, faIlidas, danido parte pôr
Fscripto ao Provedor e Feitor mór; o qual se infol;:l1lar:J
.das causas da§. faUencias J • e pará conta ào C'on~elh~<ia
Fa.zenda) p.a a. m~, on!luttar, iti qividas" ',que $e devem
.mandar ris.ca·rrda;~itateceitil.) ,e é\§ ~e ~e devem mane
.d~r.~n~çadar,pelos Pfficit''lcS ~..# [fQ!'ãórJ1egUgentes n1\
sua execução. E quando á!:ontecer p~lo temp9 {'I!lturo,.)
4ue algum devedor' desta repartição, seus fiadores e
~abona.dores. não tenh~o: com qu~ pagt\em, c;m;parte.
~u e-m todo. se procederá logo. da, llle_stJ1a fórma, para
:que;. se não ~omoem li~c~i.ta~,inut~i~,11~e'.maüemba.
:raçao o exped~enté' de:ttª Ex.e,eutQfJa•• ou' rp r~'

2,7 . De.ste officio de ExecuJtor n'ão-ha-.;er4-''ptoprie,.
:tario em tempo algum, e ser'iirá o que' acçua~mente
,exisfe pelo(tempo de sua vida" em q!Jç eSt~ prÇ)vido. '
, 28 Para que os feito~ das execuçõe§ corrão com.a
,bJevidade precisa: Hei por, bem) que o Es<::rivão.del,.
la: ,- que ju_ntamel1te. o he da .descarga da Alfanqega ...
na~ tenha a este respeito ordenildo. ou p.rQpina ~Iguma,.,

_e somente leve tres por cento de toçlo'9 º~nheirQ, q.ue
LL. Ex/r. TQm. III. Cc
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t10r *~"'9ão 'Se ICnnegar ao Thesoul'eir.o da AlFandega ~
e as 'c'ustas das pattes, que pelo Regimento geral lhe
for-em ·coJ1ltadll's. •

á.9 b Soltidtâdor das execuções e l!omaàias , e lhl
ck mais 'ClitfSa's , 'q-l)"e ~r ,bem de tminha .Fllzencla 'Se
rtát'ao 'perante o"Pro:v.ec!,or e Feitor mór da ,Alfamdega '»

pela obrigação, que Itern de as soll'icrtar cm todas as
instancias , haverá quatro por:cenro de todo o d'rnherro,
que por execução fizer arrecadar dos devedores ·da
m€sma Alfandega: e 0 mesmo sala rio hávcrá nas rÓo
rnadia·~ e'éxecuções d0 Paço da madeü1ar de llJOe1<m1..
bem oe Sollici'tador pela n~esma 'Ca[llll.J,~ .qu--e Ien'\
alguma <!lesfas;repa'r~i9õespopsa de:varbla:is álg M'ordel.
nado. ou propina., . '

-' . : ." iO!fr'as. ., I. I.
U '. , II '

3d l'-óflllfllhtro, fui f!e(\\lí-aó'lH~tingmr~ ~tí~so~ria
do rendilnéBtb das t1lfrtis ~a *lfa~c(};le oomttte'Roerf>
l'ecIDJimen~é> llo Thesoúr;eil!Oite\lal'da tmesmll.1\!l~h~gt-)

este b-réceoérá pervet<Ulfl'Mnte., :t!l'n qu-e~~ste rtll'
blIlhb~J tê'Vé Jprdé'Flacl-o.~. tíeib 1(h\1ltH:U'lOOn~ :i~UJ.1l ; ~r..
'«1tte1á ai'~t6fidM~ ~'éSte ~9ptdr~;n& i()l'.mnrado·:-pl'i~
é"J.p.d/. '(!'~~~tuid0 tn' e Regiltieht@"J' ~ oe~«tn11'liil
a·=trétiefral~US olfr$~ I ' - ~ ,

. "St (!)-Esêrivãõ ·tl}sqmr~ Mrá 'Yfciíamenté :Ql:1ri•.

.glldó1l.~\lêrJüFít[~nf,e (mm o)Fi~l)todo'S os3fUGt~~',

~l:fé.. se~gâsiJ.io.mfs.(NuMn~'S,qJl1ras't :ptfr Sfms qultnttRtàd$
oe" cqlfaIMà&sl,'~ (1imtãl1HHYfe t~dos ds 0:ffiômes-,~
e~trão no ponto, .pa-ftí pn:s-sar ctf(.tid~'O, no 'ffttt dosii'f1t'
oe d"á:s folh'a~', -naS 'C{Ua:e..s .assigne tamhem Ô' Fldl t ,llteS
~ue e ,tt1ãfidetl1 ~gar. E ~erá um livro '-nunre-radt>
l'u1fri<!ado pelo Frb'lédor e F(lirorJtn6rj, nl> 'ual:hfIlt't
tod~s ónn'àte[IÍ'ã'€s, ~qtn:: os Mestres receberem paill as
<IDra~., Iqu nGó §el.QoI1ipfarem por conta da Casa. t .'piiYl
t<lue ,)râ~tj.gl.'iàdb -o ·C!-0Rsli1n'o dds!ftIes'mosltn'are1'la~,

.se'i!'~s a ~âl pnta.d ,~.gfoa0siMestre;s., que''0'tlféC.
tlQfem. íE~tiãb <fa'ra Jf6a€ie:a d-a r-cndimento das ~t)bMs,
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porque esta pertence aoi Escriv:.ies da Me$21 grande da
Alfandega, e pelo livro della se ha de tornll:f conta nos
Contos. Haverá o dito Escrivão de lieu ordenadQ. pagQ
)10 rendimento das mesmas obras. duzentos e quarenta
mil reis.

32 O Fiel, Apontador das mesmas obras, será obri.
gado a residir ne1las continuamente. parà.faz.-er ponto ..
e presenciar a entrega Q ~QJ1sumo. dos me~o.J ~ate

riaes , juntamente cnOl, 'o Escrivá.o ~ e passí.trem suá$
certidõC!s na fórma ~eferida-. E qtJ<tucloras ohréls se fize.
rem de jornal por conca da Casa, não mettefá no ponr()
Official ~gum. que nãoesttver na obra de manhãa e
tarde J ás horas costumadas; e aehand", que algum.dos
Officiaes apofltados se ret",a da obra, fie n~gl!igeoee, ali

impérito, dará logo parte ao Pro'bClior o- Feiror .mó, ..
para o mandtu tirar 00 pOl'LliO, -e laln<faJ' fóra .. Híl'''~lJá

o dito Aip01llta.dor .de .seu ord.(m~dQ qUéllreBt'a m~l reis.
e um cruzado por dia. que residir. nas- obras, .. _p~l()
tempo, que eIlas durarem por conta da 'Casa; porque
sendo artematad'às. ser;i ~gá. polH~OlU..;~Empreiteiros
deste soldo diario. -

3!J Cada um do! Mes~ Carpinteiro e Pedieiro
pnerá de Seu ordenada quarentl_ mil I!õis .. pagos, pelo
{eoCllirndnto dél& 0hru, (:I umi ~lIu~ado por dia ,. quando
!izeremAlhras., cada um de s-eu officio.. pOO conta da
Casa de jornal; . porq.ue se a fi~(!rem par arrematação
de mãos, ou juntamente de materiaes, assistiráõ e tra.
b~lhará0 por sua conta, sem levarem salario algum dos
dias. por conta do. rendimento das' obra3: Hei por
bem, que daqui em diante não haja mais Architecto
preprio d~ ~lfandega pela inutilidade. com que_ vence
ordenados sem prestiOlo algum; .pois as obras COI11

muas d~sta repartição consistem nos repáros quotidia~

JlO~ das,ruinas da ponte, p'.lredes e telhados da mesm:i\
Alfandega. E quando se houver de fazer alauma ob.r:i\
nova, ou na conformidade do Decreto de {'de Março
gc 1'}5 I J ou por o~tra alguma fórma. qut eu far ser-

Cc 2 -
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vido ordenar ,- nomeará o Conserho da Fazehda o Ar.
chitt1'étb, que for mais perito paraã delinean, riscar e
'rnediL, pagando.se-Ihe 'por uma só vez o que parecer
jus.to.: .

34- O officio de Escrivão das obras será sempre da
mirihã data. Kos' officiôs de Fiel....e Mestres Carpint~iro

e Bedreiro serão da data do VédoL da repartição.
35 Os reparos. da ponte, par.ede e casas daI meSffiIl

Alfandega, se iarão de jornal, como até o pre"sente se
cwstuma·, comprando.se os materiaes por conta da
Casa, pagando-se tudo por mandados do- Provedor e
.Feiror mór. As obras de algumalacc@rnmoda~ãonova
e precisa, que coubere-m no'rendimento annuaL)(se fa
rão POl',or.dem do Vêdor da Faztmda da repartição I com
parç.eer. do dito Provedor e Feiror mór ;. e as que não
cOHberem. no rendimento aanual J se me farão presentes
em.conta do Conselho,,' para eu,resolv.er ),como devem
sel'. feitas e pagas._ " ,

. . .' Compllllhias do trahalho dA' Arfandtga.

36 Ao Provedàr e- Feitor mõr pertence'nomear~os

homens, que'hão de u:abalhar'nas,Companhias1da Casa;
assim da arrumação; c::omo da ,abertura, Golleitor~s,

laIa, ferro cjcaix~S., ou 'Outrns generós-no,pateo ~'P0nte,

e-taxar.lhes>os sflarios'r ou je.lrna~SI I Rllé d6vç.mf-haver
das, partes'; a quaJ taxa fará no mez de DezelUhto- do
cada um anno, ouvindo primeiro os Consule~ das Na~

ç.ões Estrangeiras e o Pro'curador dos homens de qego
cio desta Cidade': e sentindQ-se ag-gravados da, taxá
~s·. mercadores, eu os-homens de- trabalho, póderá5
appellar· e aggra;var ~raio COA~elho da Fazenda; e em
quanto a appellação, ou aggravo se não decidir, se pa
garáõ os· meslnos salarios, que antes· da. taxa ,se pa-
gav-ão. - . . .

37 Se algum dos trabalhadores nomeados .não, pro..
ceder,,~coIDO; deve.",aisim a.resp.eito de mipha fazep..d(4·

l' .'. J
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como das' partes J o poderá lançar fóra livremente'o dito
Pr.ovedof e Feitor mór, e nomear ouuo em seu lugar ~

.sem appellação, uem aggravo. .

. 38 Ao SeIlador da Alfandega pertence nomear os
homens, que trabalhão no.sello, porque Ih~ paga á sua
prop.ria custa: porém se algum delles proceder- mal· J

poder.a o'Provedor e Feitor mór lança]o fóra, ~ obrigar
ao Sellador. que nomêe outs:o de bom pr0cedimento~

E pelo' que toca á Companhia dos Colleitores. ~erá

sempre ouvido o Feitor da descarga. sobre se acceit31'-.
ou lançar fóra qualquer dos homens. que nella traba.
lhão» como sempre se costumoll-;· . - - . -

39 Se alguma das ditas Companhias tiverem Regi:'·
mento de salarios , Gado por Decrew meu J ou dos Reis
meus Predecessores» se lhe guardará inteiramente.-serfir
outra. alguma taxa.

40 Q!and'o acontecer} que na taxa geral não esteja l

comprehendido algum ('arreto J .ou jornal» pela diver
sidade dos volumes, do tempo, ou do lugar; s~rá.pago

pela con venção das panes, e discordando estas J se- pa
gará pelo arbitrio do Provedor e Feitor mqr.
. 41 Q!ando pela occurrencia do despacho em .tempo
de Frótas não bastarem os traba'lhadores das Compa..
nhias para. a boa expedição das partes, <F Frovedor e.
Feitor mór nomeará tQdos os trabalhacilores .. que lhe:
pareceram necessarios, que. venhão de fóra servir em·
cada, uma das Companhias', taxando.lhes o jot.!lal,!
que for justo, e obrigando aos Capatazes, que lho pa~,

guem do monte maior. ti -.
'42 'No tempo 'das Frótas do Brãsil s órma Qma

Companhia de Pretos" para. descarregarem na PQntej

as. caixas de assucar ,_ aos quaes o Prov.eclpr, e Feitor:
mór arbitrará salario eompe,.tente, e encarregará- a um;
dbs Guardas·do pateo, que. lho arrecadem:das partes,'
ç lhe.façà coma· e pagamento rodos os Saobados, para~

que não desenem do serviço" levanflo pelo seu trabalhOl
um quinhão J' como...levão. os .outros C~p'ataies; e· estC!-
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Guarda seri ôbrigado a fazer ajuntar os Pretos, todm
as ve2les que forem necessarios para a dita descarga; e
achando que alguns são. negligentes, ou mal procedi.
dos, dará 'parte ao Provedor e Feitor mór. para os
lJ'land~r lançar fóra, e admitdr outros de bom proce•

. 9imento.
_ 43 Os. Capatazes dãs Companhias da Alfandega
não haverão cousa alguma á custa de minha Fazenda,
nem das partes, e sómeme levará5 um quinhão igual
no ganho da Companhia com os trabalhadores della.. -
Empregos e procedimentos ex/raordil1arios da Alfal1dega•

• 44 Na Alfandega se arrecada o Consulado da en~

trada, e outras contribuições, além dos Direitos grane
des. com Officiaes providos por outras repartições.
Qú nomeados pelos Contractadores e A.dministradores

·das r,endas; os quaes perturbão muitas vezes o expe.J
dienl\e. do despacho, por não entrarem e sahirem nas
horas, que determina o Foral. persuadindo.se, que
não estão sujeitos ao Provedor e Feitor mór., nem ao
ponto ordenado, para os mais Officiaes da Alfandega:
Hei po bem declarar. que;todos os Officiaes, que ser·
. em da porta dil Alfandega para dentro, ainda que sejão
prov idos por ~utras repartições, estão sujeitos ao ponto
della, e ao governo e jurisdicção do Provedor e Feitor
mÓi ,. que póde. proceder contra elIes por culpas e er.
r~.., comn pr.aeede.contra-os outros Offi:ciaes da mesma
Alfand~ga. . ~

:; 45 W --;ránde_éoncurso. que ha na Alfandega no
tempo pre cnle , acontece intrpduzir.se nella muita

'. ge:nte,vadnr, sern,autro fim rnais., que o de furtarem
~ fazendas, que' puderem, com grande prej.uizo dos
merca.dore ; e peta mesma causa se levão da dita Al
fandega muitas; faz-endas sem pagarem. os. Direitos,
que. me' são devidos, e para/se evitar este damno: SOLJ

unido ordc:nar_, que os Guardas o1?ortciros dos. Arma-
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~'ITS a!tSli la tJe' êima., 'C(filO tio patel::> t .~ renl~ão ;sem.
pre ft:dlfaiJos ) e étss-istw c~tinuamen'te- ás pmbrs ~.ós
ttlesmt>s Arrtla-z-ens. núo delxaA(!J-o em-tr.àr' IlIdles maiS.)

tlue 'OS lpropri~s dCillt>s das faa:endas t oa !S~US ~«fxeir~s

\':iespac:h{Ln~s t notot1Íament.e;t.()lIlheri<!i0s~ E-quM1do ou
tras a;lgutn'a~ pes-soas te'Str.al\1~s d.i~sel'érft 'que ít!etn ia
a.etld'as'~Uio '(Datra @es.padha.r , n~ m~smoB GlIll:r;daB.~

os homens das su:as 'Cgmpan'hias :buscnr-á6 os lvolu~
pelas 'maJrcas e numeros clos.conhetimentos, e as In'an.
daráõ' F>ara a Me-sa da Ah>enu;ria'; 'Sem gtrle as tat'i pes:.
<soas esrranhas ennem <!lootr0 l d9s m~sme)s 'Ar.rnlvz.ens. E
-ds Gida1r.das ) que <> con'tir.arie· fiperem , ,serão 'stls.p6nsoS
/de seus offkios pela pr)mtlira 'vez. e 'péla seguFl~a t:>S
perderáü; havendo mais em amhGs os casos as Jpenas
estabelecidas na Lei do Reino, pélc:> damne) que de,e-m
á mi nha FazerHia. I ( - J

46 E para que o idespat'~1b f~aB fa~endas e ~Hr.et'a.io
dação dos'm~us.Direitos se p>ratiqu'etn 'Gom teda-a iglidIJ.
dade.·e com 'o maior socegb, .qtle 1"or possilvel,~oJPr

Nedor e Feitor m6r limirará'o numero <das 'pessoas. que
'cada dia hão de entrar:na Casa ·~o deapacho. ·na fórml.
do Capitulo ~XIX; dó Feral : ~e'-p ~ua,!da de me'Z.t
os Offi<::iaes da'pof.1!a~de,dm:a :nã~ doi~r-áõ 'emraif ou~ml;

algumas pessoas, 'tolI'l pena .d·e!:Slls~nsãe de ~usJ6f-fl
cjoslpela primeira vez, ·e/de Ipe~d1fut!l1to~pela:segÚ)llHi.
E do mesmo modo nom~a.'rá ·e 'ht)1itar.á ~s pess6íP.l, 'que
hão 'de 'entra~ n~s' Al:mazel~s til;> ~pal1~ -a bw~rnr 'caÍ1ciSt
~ outFas en'Cé'mm~n{ja:s , 'trtie :neHe se"F~~ thém; ~ os
Guarôa-s debáVxo da.Jrmelli'€iE\ pena MO l\eix-afliõ 1eiitimr
outras f>essons. E 'não consemim.'que s~.labfãÍe 'm6is <fá
2endas àlgumas, que·aqueUás,rque no m~smO' d-ias~ pu
derem retolI-mr narC~sa ao !=lI'O,lfXlra/se<;sellarem~Ro' iá
~gutttté;'de)n)QdC:>tque I)ão 'fique naflJa.sa ,ti. "ôespaefue
fázenÊlâ a'lguma ábei'ta ·de um ·ái-a pa'r oo1:rb: 'emen_
dido assím b 'Gapil:ú'le' XIX~~II. ·-tiá1Fóia J 'tom estd
k~plià~ão epêlp ;ibgmêi\to { qúe:hóje 11emlorcornmer~
C110~ . I " •• ~' r " '. ..;" .
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~ 47' Das pe.ssoas. a 'quem se prohibe a entrada na
,Alfandega, se exceptua a gente do mar, que terá a
.entrada livre a qualquer-hora; 'e será preferida a tod(i)g
os _despachantes para despacharen), pôr entrada ,e sahida
.seus Navios e embarcações. E tambem, se exceptuã!)
_todos os litjg,antes. sob.e tomadias e out1'aS causas; (i)S
'qliaes sempre i1iel-ãQ adit'Ú livre para requererem sua
~ustiça -perante o Prov.edor e F.eitor mór. I

• 48 _Para o Guarda mór da Alfandega, e para as
.mais diligencias do serviço do mCJr, ha um escaler cem
).1m Pat'f~o ,e eito Remdros , os quaes devein ser pro.
;vidos ., §em limhação de: t~mp(), pelo Prov:edor e Fei.
ter ,mór ; porque ~m qu.a1qucr tempo, ·,que, a.char que
D_âo ·tem fidelidade; ou prestimo pa·ra bem ser",j•
.rem, por 'informação do Guarda mór, os mandará
despedir, e proverá outros, que bem 5irvão. Vencerá
.D Patrãq duZentos e qUilr.enta reis por dia" e cento e
.cincoe~ta .reis -cada um. sos Relneitos J e não poderáõ
pertender mais -cousa..alguma de minha .Fa.zenda , nem
das partes, tomançJo todos juramento de fidelidade.,
e observ.al?çia de·ste Regiment@: .e o Provedor e feitor
JIlór lhe mandar~ pagar r toclo~ ~ lllerZeS pelo rendi.
plen!o ·.dos ·~~lJ.qQ:í!ii. constando-Ule primeiro por cerei.
dão do Guare;i,a;.plÓf.-t ,de como: s,e·r'vüão ~em falta. nem
pulPil: e p,el? mesmo rendimento" poderá C<>flcertar o
pi~o' escal~~.; [pqas as. vezes q,ue for preciso J e f.1zer ou·,
teo de no.vo, q\Jando o antece.de'A~e·já_ nã@ tiver prcsti~
1nQ...; e fl~S\.pJ?,çél§iões de Ff.óJa~ },bc; 'p-oder~ ~H;çrescentar
dous Re~ito~ d~·fóré\..... para,- melhor exps:diente ,do
.,Çomm~re~o.; GO~Q.. t~mb€m ,( .gua.n~o.(orem necessa .
J'ips para~,dar -çQr~Q ãs.em~l!caçõesndos des€amin'hos j

pagaJ:1do-se a_os_Remeiro~, 'OS qias •. que seX'Iirem, pelo
mçsmo ren~jment~ dos -miudos!E ,e;ste me.~fllq.proce
çimento. fª,A: Q; Pmvedor e, ,F;eiter mór COF1\\1' a alúa ,.
sue .serv-e n0d}9rt~ ,de ~Jçl.'l) i a ;ql,lal terá commum
mel}-ts:: ,um ~.éf.tt~o _e ~ei,s ~e~m~jf.<? !: ,e nas occasiqes de
~J1~ótasa ou.em outro qua~uer concurso de embarcaçóe~
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se metteráõ mais dous de fóra, achando o Provedor
e Feitor mór t que convem a meu serviço t e bem
das panes.

~

49 Aos quarenta gua.rdas de- bórdo fui servido
assignar sala rios , que hão de levar á custa das partes,
em conmlta do Conselho da Fazenda: Mando J que
a dica resolução se observe inviola.velmeme, em qllanro
eu não mandar o .contrario; e que os ditos Guardas
não levem outro algum emolumento das partes t

nem pertendão haver ordenado) propina, ou ajuda
de custo por conta de minha Fazenda., conforme a
criação de seus officios.

·Pestas de Nossa Senhora~

·50 Pelo antigo milagre, com qtle a Virgem
MARI A Nossa Senhora) com o Titulo da Atalaia t

collocada na sua Ermida do :fermo de Aldea-Gal1ega
de Riba-Téjo , -li.v.rou esta Côrte d-e péste) pelas
preces J que os Officiaes da ALfandeg,\ lhe offerecêrão
em devota .Procissão t se erigia uma Confraria _da
mesma Senhora J em que servião os mesmos 'OfficIaes
alternadamen~e J celebrando-lhe cada um anno deas.
festas J uma na mesma Ermida com Sermão e Missa
Solemne e um caritativo jantar aos pobres na Do..
minga da- Santíssima Trindade J e outra em dia da Ex
pectação na Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos
Freires desta Cidade, com Vesperas solemnes) e com
o Santissimo Sacramento exposto; para cujas despe
sas concorrêrão sempre os Reis) meus Predecessores J

co~ eSl~olas ~ompetentes. E porque o·tracto do tempo
eXtlogulO a dita Confraria, e se continuátIi0 as festas
á custa de minha Fazenda, reconhecendo os Reis.
meus Predecessores y a mesma Senhora, como Pro
tectora Soberana das Alfandegas deste Reino: !;lei

LL. Ex/r. 'Iom.. UI. Dd .
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por bem s qué as ditas festas' se éÓhtinuem petpétuá_
rnente. por ortlem do Prov.edor e Feitor mór das
mesmas Alfand€gas ;. o qual deputará cada um. anilO
quatro Officiaes da Alfandega grande. que as orde_
nem e- disponhão nos tempos destinados: e obrigará'
todos os Offici~es da mesma Alfandega e das lrásas
subalternas J que acompanhem a Procissão pública.
que se faz na. Vespera da Sanríssima Trindade com
a I magem da mesma Sennora. sem que por este
trabalho e assisrencia lev€m propina alguma á cusra
tle m!J1ha Fazcllda; e sórn.enre lhe poderá mandar
distribui'" Rosarios h>entos. paIa' o exercicio da sua
rlevoção. No Sermão.. Missa solemne. armação da
19reja e jamar dos pobres. que se faz na· Ermida liIa
mesma Senhora J poderá o. dito Provedor e Feitor
mór mandar dlspender pelo Thesoureiro da mesma
Alfandega trezentos e cincoenta mil reis ;' e quatro
c.ent'Os mil reis na festa do dia da Expectação. que
cada anno se celebrá na Igreja de Nossa Senhora da
Concei-ção dos Freilres desta Cidade. E ha vencia;. d~
se renovar a Confraria extiúcta. se pod'erá dispendel1

nas ditas festa·s. ou em obras de caridade todM:f
importancias das esmóhs J com que concorrerem os:
Fieis. '

G: APl 'I' U L O UI. .

Casa dos CillCOS•.

O Almoxarifc 'da Casa dos Cincos nãó levará
~molumcnto algum das partes J e haverá de sél.\ orde
nado trezentos mil reis J sendo elle, e os mais Officiaes.
da dita Casa obrigados. a residir nella rodos os dias.
de manhãa e tarde J que não forem Domil1go's J ou
outros, mandarias guardar pela Igreja. com sujeição
ao ponto dç todos os outros Officiaes da Alfandega.
pelo q uál procederá contra elles o Pn:>vedor e Feitor,
mór.

1. O Escrivão ~a Mesa haverá de seu ordemtdO'
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«euto e cincoenta mil reis) e de emolumentos· das
'par es levará tres reis por cada peça) que leva... seHo.
e cinco reis por cada costal. que o não levar; e por
cada despacho de liberdade. que houver de pelgar
tie Direitos mil reis. levará IJm vinrem) e dahi para
cima dous vintens, e nada mais; e das certidões) que
passar, e de outros quaesquer autos judiciaes, que
:fizer. levará o mesmo, que levarem os Tabelliães
pelo Regimento geral.

:2 O Feitor da Abertura) que tambem serve de.
Medidor e Escrivão das Marcas. haverá d~ seu 01'..

.denado, por .todos· os tres. officios, cem mil reis.
·,e de emolumentos das partes levará dez. reis por
'cada marca, e outro tânto por cada peça I que nao
tiv~r 'raviagem ) e cinco reis ·por cada bilhete, ·e nada
·mals.

3 O Porteiro' e Guarda da ·Casa haverá de seu
'ordenado. por ambos os officios, cem mil reis, e de
·emolumentos das partes levará um vintem por -cada
-despacho. que pagar de Direiros até mil reis, e dahi
para cima dous vintens -t e nada mais.

4 O Sacador haverá de seu ordenado oitenta mil
reis, e das citações e diligencias judiciaes. que
fizer. le ará o mesmo., que levarem os Officiaes de.
justiça pelo Regimento geral; e de caminhos por
dia levará seiscentos reis. mas não vencerá caminho
,algum dentro da Alfandega. .

5 O Sellador haverá de seu ordenado sessenta
mil reis. e de emolumentos das partes levar.á quatro
reis por cada sello das fazendas. que pagarem Di_
rei tos , e cinco Teis por cada sello das fazendas de
privilegiados I e nada mais.

6 O Capataz da Companh.ia dos homens do
~rabalho desta. Casa ( ( ) não levará cousa' alguma
a custa de mll1ha Fazenda J nem das partes, mais
~ue só mente o quinhão J que lhe tóca no gal1ho dos.

'(1) v. supra 'Cap. II· §. 36.
Dd' (2
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trabalhlldores; cuíos salar'ios fkão sujeitos á taxa;
que cada um anno ha de fazer o Provedor e Feitor
mór.

7 Em quanto os Direitos desta Casa andar~m

,art' ndados, serão todo$ os ordenados dos Ofhciaes
delIa pagos á custa- dos Contratadores J obrigando-se
-estes nos rermos das arrematações; e em quanto de
,novo se não arrendarem, serão pagos. pelo AI moxa.
rife á custa de minha Fazenda. Porem todas aquela
Jas propinas, 011 ordinarias., que o COl'1tratador actutll.
mente he obrigado pagar aos ditos Officiaes J as pagará
pO Almoxarife, a quem se carregará6 em receita.,
igualmente com o preço do contrato.

C A P J T U L O I V~

Párias Sêccos,

O Thesoureiro geral das Pórtos Sêccos J que
juntamente he Executor da wa receira) haverá de
seu ordenado seiscentos mil reis, e um por (ento de
todo o dinheiro J 'lue arrecadar por. execução; e não
haverá mais cousa alguma de minha Fazenda. nem
das partes J e pagará á sua cusra os pónes das canas
dó~ Correios.

I O Escrivão da Mesa haverá de seu ordenado
duzentos e cincoenta mil reis J e os en10lumentos das
.partes J que pelo Regimenro, Decretos e Resoluções
minhas lhe esriverem concedido.s.

2 O Feitor e Recebedor haverá de seu ordenado
trezentos mil reis, e os emolumentos das partes, que
se lhe concedêrão por Resolução minha.

3 Cada um dos dous Guardas de Casa haverá de
seu ordenado cincoenra mil reis.

4 Em quanto o rendimento dos Pórtos Sêccos
andar arrendado) pagaráõ os Contratadores á sua custa
todos os referidos ordenados aos Officiaes da Casa,
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. obrigando- se nos termos das arrem'atações; e em
quanto de novo se não arrendarem t serão pagos pelo
Thesoureiro ger~l á custa de minha Fazenda. Porem
o mesmo· Thesoureiro· arrecadará dos, Contratadores
todas as propinas, orclinarias t ou ajudas de custo.

,que actualmente são obrigados- a pagar aos ditos
Officiaes t e fará carregar tudo em sua receita a bem
de minha Fazenda.

C A P I T lJ. L O J/.

Mesa dQ Sal.

o Guarda mór da Mesa do Sal have.rá de seu
ordenado trezentos 11111 reis, e os emolumentos das
partes, que pelo Regimento, ou por minhas Reso
luções lhe estiverem, ou forem concedidos.

I O Thesoureiro, que juntamente he Executor
da sua receita, .haverá de seu ordenado) por af!1bos
GS. offieias. quinhentos mil reis; e ll·m por cento
'ue todo o dinheiro, que fizer aI r cada r por xecu.çáo.

2. O, Escrivão da receiLa, que tambem serve. de
Escri.vão da Executaria, have.rá de, seu ordenado t

por ambos os Officios, quatroeento mil reis; e os
,emolumentos... d.as partes, que. pelo Regimento ,. De
cretos e Resoluções minhas lhe· e.stiverem c llccdidos.

3 Cada um dos Guardas menores ha\'crá de
. seu ordenado' cenro e trinta millcis ; e os emolumenrqs
.das partes t, que pelo Regimento lhes tacão.

C A P I T V L O VI.

Pap; da Madeira.

O Almoxarife dO' Paço da Madeira', que junta..
melHe he Juiz dos Direitos Reaes, e das tomadia-s
da sua repartição' na primeira insrancia) não levará
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tmolumento algum das partes, nem dos Contratado~

res ; e haverá de seu or.denado por todos estes officios
setecentos e vinte mil reis, e dous por celHa de todo
o dinheiro. que f.1zer arrecadar por· execução, assim
das di vidas dos Direitos, como das tomac\ias.

I Cada um dos deus Escrivães da r-(ceita e
·execuções do Fa~o da Madeira haverá de seu 01'.

denado trezentos e oitenta mil reis; e levaráõ das
partes os emolumentos seguintes, que se reparriráõ
por ambos. Por e.ntrada de Navio e certidão della
duzentos reis.: por entrada de Caravela, Hiate, ou
outra embarcaçao semelhante, que vier pela Fóz,
cem reis: por ntrada de barco de Riba- Téjo vinte
reis: por cada um termo de obrigação de Direitos.
ou fiança a ellcs, duzentos reis.: por cada Verba de
desobrigação .. ou outra q.ualquer • causada pe\ilS partes •
.quarenta reis: por cada -conhecimento da addição
da folha, 'ou em forma. quanmta l'eis, sendo de um
só quar~el • ou de menos tempo; e s€·ndo dos quatro
quarteis, levará a este respeito cento e sessenta reis:
por cada Gavia de embarcaçã@ grande. duzentos
reis, e de embarcação menor cem reis: por cada um
'auto de vestoria. ou denunciação, requeridos pelas
partes. duzentos reis, de caminho por dia em <dili.
gencia de panes mi.l ·e duzentos reis: pelas certidões,
que passarem ·de addições de livros, levaráõqua.
renta reis por cada uma addição, por ier este o
costume julgado na repartição da AIfandega. Dos
processos de causas. execuções) tomadia-s"l buscas
de li vros e autos, leva.r.áõ as Cllstas , que lhe forem
contadas pelo Regi menta 'gera\. De todo o dinheiro,
que se arrecadar por execução) ou seja de Direitos,
ou de temadias) levará cada um dos ditos Escrivães
um por cento. Pela~ receitas) declarações de descar
gas, e contas dos Di rei tos não lC'Varáõ cousa alguma
das partes, nem dos Contratadore~; pois por todo o
trabalho do despacho, e expediente da arrecadação de
minha fazenda he que '!cvão ordenados á custa della.
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• ~ . Caà:» um do's tres Feitores'e um Escrivão da
,descarga haverá de seu: ordenado duzentos mil reis;
e á custa das partes, levaráõ os emolumentos seguin~

res, para se repartirem por todos quatro. Por cada
caminho de áescarga • estandó a embarcação na postu
ra • qu~ se entende da Casa da India até á Ribeira. le
varáõ duzentos 'reis; e estando fóra da postura, leva
va"áõ em dobro: de cada navio. que trouxer até mil
taôoas, levaráD quatl'o mil e óitocentos reis para [0

Etos quatro; e chegando a quatro mil. levaráõ seis
mil e-quatrocentos reis; e de quatro mil para cima,
levarcrã sete mil e duzentos reis. e nada mais: de ca
ea mitheira de aduéla. levaráõ duzentos reis. e cem
reis àe cada pipa de carvão. e sessenta reis por cada
-milbeiro de esparto. Ii o Escrivão da descarga não le
vará cousa alguma por entrada das embarcações J que
\'ierem pela Foz. ou de Riba-Tejo, porque lhe não
toca J nem as embarcações devem pagar na mesma.
Mesa duas entradas.

3 Ga'<.ia um dos dous Sacadores ha verá de seu'
0relenardó cento e vinte mil reis (I) ; e os emolumen
tos: das paite,s ,. pelas dil igencias. que fl'lerem • aSc':
&l'm como vão concedido!; eros Sacadores da Alfandega.

'4' <D Solli<!irador <das ca-usas e tom~dias do Paço da.
iM>alleit'ã v,g'i provido, no Regimento da Alfandega (1)-.
dóndê -tambem he Solliciradot das cau~as. E os Offb
daes dó Consulado desta mesma Casa,. irão providos
'710 Regi mel~1íO' dos Armazens. I • !.
- 5 Em 'qlJanto andaT arrendado5o ;rendimento do
Paço da M'acieira) será o CotHrarador obrigado (I' pa-
gar á sua custa todos os -ordenados dos ,offioiaes da
meSma Casa. obrigando-se no termo da arH"n'13tação' :
e em quaRto de novo se nao arrençjar , serRo p,wos pelo
-Almoxarife á custa de minha Fazenda; pOwem o
'mesmo Almoxarife cobrará. do Contratador todas as

(t) V. supra Cap_ II. §. 8.
(2) V. supl'a Cap. 11. 5. 29.



216 L E I S

proprinas Jardinarias e ajudas de custo J que actuaJ~

mente he obrigado a pagar aos mesmQS Officiaes J e as
fará carregar em sua ,receita a bem de minha Fazenda.

C A P I T U L O VlI.

Contadoria da Fazenda desta Cidade de Lisúoa.

o Contadar da Fazenda desta Cidade J que tam.
'bem- he Chaqceller da ChanceIlaria dos Contos e Ci.
<dade J Juiz Executor da Dizima da mesma Chancele
laria) Presideme dos lançamentos das Sisas J e Juiz
Conservador dos Estállques das Cartas de jogar e So
limão J haverá de seu ordenado por todos estes e-ffi.
cios e empregos um conto e duzentos mil reis J re.
partidos pelos Almoxarifados da Contadoria na ma•
.neira seguiace. Duzent(')s mH reis no Almoxarifado da
,imposição dos vinhos) cento. e cincoenta mil reis no
Almoxarifado das Tres Casas. cento e cincoenta mil
n;is no Almoxarifado da Fruta. trezentos mil rei&~no

Almoxarifado da Sisa do Pescado, cento e cincoenta
mil reis no Almoxarifado da P(Htagem, cento e cin.
coenta mil .reis no Almoxarifadq. da Casa das Came~)

.e Cêm mil reis [la Dizima <!Ia ChancelIaria. Ma'is have-
,r.á um por milhar do plreço principal. por que forem
arrematados no Conselbo da Fazenda os contratos da
'sua CoIatudoria e Repartição.; mas !'Ião levará cousa ai.
guma dos arrendamentos dos ramos dos rne!Smos <:on·

'tratos. que @s Rendeiros principaes perante 'Cile fi.
zerem: Mais haverá o rendimento das rres lojas. -que
·ficão por bai·xo das Sete ,Casas. e doze mil l"e·is na

..imposição dos vinhos. e vinte e quatro mil reis no
Pescado. para com este rendimento mandar fazer os
·reparos miu O~ annuaes das Casas da Contadoria e AI
moxarifados. Pelo r[dbalho de rllbricar os livros da
Contadoria e Almoxarifados subalternos, haverá qua.
renta mil reis na imposição dos vinh~s J dOLls mil reis
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no Almoxarifado de Algé3, outros dbUS mil reis ntl
Almoxarifado de' Oeiras, e outros dou3 mil reis no Al..
moxarifado do Peicado fresco. Das partes levará to
das as assignaturas , que pelo Rt"gimento, Decreto I Oll

Resoluções minhas lhe estiverem concedidas. E nãa
haverá mais cousa alguma, nem por esta, nem por
outra repartição á custa de minha Fazenda dos COIl
tratadores, ou das partes: e será obrigado a pagar á
sua custa ao Ouvidor da Contadoria I que propriamen
te o serve e ajuda; e a fazer os lançamentos das Si.
sas , sem levar emolumento algum .dos que até o pre.
sente levava; porque todo o trabalho lhe vai attendi.
do no ordenado, que lhe concedo.

I Para Procurador. da Fazenda desta repartição
da Contadoria proverá o Conselho da Fazenda um
dos Corregedores do Crime da Cidade, que mais apto
lhe parecer; o qual servirá pelo tempo, que durar o
seu Jugar, com cento e vinte mil reis de ordenado I

pagos pela imposição dos vinhos, e tirará Provisão
qda um anno I pagando os Direitos novos e os mais J

que dever na Chancellaria•
. r 2 O Sollicitador dos feitos da Fazenda desta re.
partição haverá de seu ordenado sessenta mil reis.
pagos no Almoxarifado çla imposição dos vinhos, e
dous por cento de todo o dinheiro, que por execução
fizer arrecadar em qualquer dos Almoxarifados, Oll

este proceda de direitos, ou de tomadias.
3 O Escrivão da Contadoria haverá de ,geu or..

denado quatrocentos mil reis, repartidos igualmente
pelos seis Almoxarifados da ·imposição dos vinhos I da~'

Tres Casas. da Sisa da Fruta, da. Srsa do Pescado, da
Portagem, e da Sisa das Carnes. Haverá mais um por
milhar do preço principal de todós os contratos da~

cabeças dos Almoxarifados desta Contadoria, na fór.
ma do Regimento da Fazenda, ainda que actual e.
futuramente não ~eja -Escrivão dastas arrematações,.
que se tiraráõ para o Conselho da .Fazendíl J por 'SC~·

LL. Ex/r. cromo III. Ee .



L E I I

mais conveniente a meu serviço. E não poderá l'er..
tender J nem levar cousa alguma mais dos outros COD.

trlltQS J que se arrematão no mesmo Conselho J per.
tencentes a qutras Contadorias J Provedorias e Casas,
como abl:lsiva e industriosamente tem levada d~ ale
guns contra as senH;nças J que ha nesta materia, e con.
tra a clara disposição do Regimento e lotação" que
deste oftici.o está na Chance!laria mór do Reino. Pc:l~

Pauta e termos J que faz cada um Rnno. pe.rante Q

Contador da Fazenda dos officios mechanicos desta
Cidade. ,que' pagão Sisa por encabeçamento ao con~

trato da mercearia, levará quarenta reis de cada um
dos Oflkiaes encabeçado.s. Dos processos, que escre.
\:er entFt partes'. levará as custas, que lhe forem con.
tadas pelo Rcgiménto geral, e as mais, que lhe toc.a~

feIU pelo Regimento da Fazend.a. Pelo trabalho de
escrever e trasradar os lançamentos das Sisas do ter.
mo, e ®s Villas de Alverca e A~handra J levará.á cu
sta dos pov.os os mesmos sala rios , que actualmente le
va J sem C}ue j.á mais os possa exceder.

-+ O Escri vão da Conservatoria das Cartas de jo
gar- e Solimão haverá de seu ordenado cem mil r~is.

c um por nltlhar do preço prindpal t por que se arre"!
mata'r cr corrtrato de seis em seis annos; e os elllQlu
ment'm das' partes., que pelo Regimento genü d.ireüa.'
lnente lhe pertencerem. .

,5 O Escrivão das fianças da Fazenda haverá d~

scu ordenado vinte mil r€is ) pagos na Alfandegá desta
Cidade ;. e mai~ haverá JIleio por cef:lto do preçó, pob
que se arremata;r a Sisa dãs Carties desra Cidáde, (J

contrato' da Tabula Real de Set.uval, o contrato dos'
Pónos SêcCQs, o contrato da Casa dos CÍ'ncoS' , o con
trato da ChanceUarià dus ContCi1S) Q corrtruw do Pe..
sGado to o contrato da Sisa dos Azeites ~ o contfá~ó da>
Sisa daJ Fruta, e ó contrato da Paço da Madeira, c:emO'
a;b aO' prfrSente, levou á custa de minha Faun&" pór.:
~mento. naB folhas QQS· AlmoxarifaQgs: E d~s -pall~'
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çag, que escrever, trasladOs, que der., é certidões I que
passar I .levará os emolumentos do R~gimento geral.
~ 6 O Porceiro, Contador e Inquiridor da Conta.
doria da Fazenda, e da Chancellaria dos' €ontos e Ci4
dade, haverá de seu arde'nado pOI todos estes.omdos
trezentos e quarenta mil reis I a saber duzentos mil
reis pela renda da ChanceHaria dos Contos e Cidade.

_cento e vinte mil reis no Almoxarifado da SiS1 dos vi.
nh-os I dez mil reis no Almoxarifado das Tres Casas.
e dez mil reis no Altuoxarifado da Sisa das Carnes.
Será porém obrigado de cumprir á sua custa todas
as obrigações, que actualmente tem. 'Visim na Con
tadória , corno na Chancellaria, confórme o Regimen_
to e estilo. Haverá mais meio por milhar do preço,
por: que se arrematarem os -contratos dos Almoxarifa_
dos desta Contadori~ no Conselho da Fazenda; pois I

,inda que pelo Capitulo XCIX. do Regimento da' Fa.
zenda lhe tóca um por milhar dos ditos contratos, esta.
ç1isposição' procedia. tendo sómente de ordenado tre~

mil e nezent'Os e vinte e um reis; e levando agora.
trcz.entos e quarenta qlil reis de ordenadQ. não só v.ai
satisfóto do outrQ meio por cento, ma~ vai muitlJ J ,

accreseentado. E das partes levará os emolumentos ,
que pelo Regimento expressamente lhe tOCMem.

C A- P I T U L O VIU.
, .

'.AlmO-Xa1~iftldQ da JiJJposiçáa dos' rÜtbos liell. CiáaJ4
e ,uu q'er1lll. '

-
O Almoxarife, Juiz dos Direitos Reaes da 1m..:

pos1ção dos Vinhos desta Cidade e :seu TermQ) have..
tá de se~ ordenado setecentos e, vinte mil reis. e meio
par cento do preçÇ), por que se arrematar a imposi.
ção velha.' '

y' O Recebedor do dito Almoxarifada- haveríil
de seu ordc:nado trezentos. e vinte' mil reiS.

Ee 2
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'2' ,O Escrivão da Fazenda .e Contos da Imposição
velha haverá de seu ordenado trezentos e cincoenra
mil reis. e um e meio,por cento do preço, por que
se arrematár a dita Imposição. pelo trabalho das fianoJ
ças, c: das partes' e Rendeiros levará os emolumen
tos, que pelo Regirneoto_ expressamente lhe tocarem.

3 U Escrivão' da Imposição nova haverá de seu
ordenádo cento e vinte mil reis: e como depositario
da Contadoria e seus Almoxarifados, haverá mais
de ordenado sessenta mil reis, pagos pela ChancelIa4
ria dos Contos; e das partes e Rendeiros levará 0&

emol' mentos. que expressamente lhe deverem pelo
Regimento.

4 O Escrivão da Sisa dos Vinhos. entradas e rar4
legações. haverá de seu ordenado cento e vinte mil
xeis • e· das partes levará os emolumentos seguintés.\
De um despacho de embarque de vinho. cinco reis; ,
de wma marca de vasilha. cinco reis; de um cami.
Ilho á praia. cem rds; de um termo de, obrigação.'
ou de fiança e de eertidão, que deIle passar, dúzen.
tos' reis por tudo; e de certidão solta. quarenta reis;
de certidão. que, passar ao Carregador para desobri.
gar a fiança no lugar. donde tirou o vinho para em
barqu.e, duzentos reis; do Alvará, ~que passar. aQS

Mestres das embarcações grandes para poderem sahir,
e da licença para -carregarem. duzent0s reis por tudo:
por' entrada de Nayio. duzentos reis; de Caravela. ou
Hiate, €em reis.;: e de ·Barco ,'cinco reis:' por c-ada
titulo, que abrir ás pessoas. que hão de metter vi nhas
na Cidade. cento e vinte reis: por cada despacho de
vinho ~ que se der livr"e, dez reis _pai almude. e pa.
gando Sisà. sem ler titulo aberro. cinco reis: por
cada Verba de descarga. ou desobrigação de fiança,.
quarenta reis: por cada pipa de vinho, que se con4
sumir ata vernada nesta Cidade. levará dez reis. E
dos processos e bu'scas levará'. á custa das parft's.
os emolumentos» que lhe forem courados pelo Regi~
lnento ger~I.,
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~ '5 'Os' quátro Escrivães ~las porfas dá Cidade de
vem tomar entrada e razão, nao só dos vinhos I mas
de todos os generos J que'não tiverem cutros Escriváes
separadCils-t e deverem. Direitos p.(h· ;ntra_da ~. o~ p~r
'sahidá 'em q~Ialqúer dos Alrn,o:xanfados da Contadona
da Fazenda J ou das A Ifandegas, Casas f e Mesas, a ellas
pertencentes J e levaráã das' partes os emolumentos
seguintes. Por entrada e despacho de carga de qual
quer genero t vinte reis; e sendo duas J ou mais ai car
gas J levaráã quarenta reis', e nada -mais;' e não dieo!
gando. a .carga , .Ievaráã dez' reis; e pela carga de ~o":

m€m oe'pé, alforge t mala t ou dianteira. (irico reis;
e sendo pipa inteira, quarenta reis;' e 'sel;1do vasilha
menor, vinte reis; por abrir titulo. ou fazer .veI ba de
ôesca~gá,l qthirenta l réis'; e o' mesmo por cada urna lias
:VeJbas ; que passdrern por éeniâão : e 'das. buscas dos
livros levaráã o 'salario i do Regimento geral. E não
levaráó mais cousa alguma, das partes J nem dos Con
tratadores- J ainda l:}ue sejá a titulo de gratificação. ou
amostra t com pena'de perdimenFo de' seus offieios ;
e de seus ordenados havi:"rão ri seguinte.
, 6 OrEsêtivão da'S'pór-ras de,S. Vicente J da Mau,..
raria e Santa André haverá pelo Almoxarifado da
Imposição dos vinhas ceRta e vinte mjl reis. e oUtra
tanta quantia 'pelo Almoxarifãdo da Portagem, que
'faz fao ~odo duzentos. e ~ua~enta mil reis.
: '7 O') ESGr'~vã0 rdas~penas d~ San'ta Manha have-~

-fá' 'duzentas' mil l reis t Jfpago's delles cento, e vime no
Tébdünento 'da Jmp~sic;ão' dos vinhos t e oitenta mil
reis n~ :Sisa dos- azeites. . ,
c 8 O Escrivão- das portas da 'Cruz duzentos mil
r~is J I pagos deUes cento e ~ it1te mil rels na 1mFosição
dos"vin~os J Clt:larc.Iita mi) reis no .rendi~fI1to da fnlta ~
e·oUtras quatelHa' no reFldiml'nto dos azeites. .

9 O ~scrivão das Fortas de A'lcantara cento e
sessenta m'il' re'is J pagos dez' m.il reis pelo rendimen
t? ~da frl:1fa ? e cento e cincoema mil reis pela lmpó~
~Hçao dos vmhos.



L E r s

TO Os quatro Feitores e quatro Escrivâes da~

Andadas e varejos dos vinhos desta Cidade não le..
varáõ emolumento alg~m das partes t nem por titulQ
l;ie amostra t ou gratificação; e provando-se t que o
lev~rão até a quantia de mil reis, serão suspensos por
tempo de seis mezes j e até a quantia de dous mil reis.
serão suspensos e autuados) presos e remettidos aos
Juizes dos feitos da Fazenda) para os sentenciarem na
fórma de minh.as Ordenações j e oão tornaráó a ser..
vir seC\\ nova mercê minha; e as serventias se prove.
ráó nQs denunciantes) sen~o apços; e não o sendo t

em outras pessoas habeis: e destas denunciações co
nhecerá o Contador da Fazenda. e na sua ausencia Q

Almo~al"ife da repartição.
I I C;lda um dos ditos qua.tro Escrivâes e Feiço

{es haxerá ig4almente de sel) ordeníldo pela IrnpQoo
~i~ão dos vinhos.puzçntos e vinte mil reis.

1 ~ Q Porteiro e Guarda-livros da Mesa deste AI.
moxarifado. haverá por elle de seu ordel).ado cento ç
vinte mil reis) e os emelu,mcntos • que ..por Lei. OlJ
Regimento.expresso lhe tocarem. I

, 1;3 Q Sacador e Requered,or do meSmO Aln;lOxé\ri.
fapo haverá por elle de seu ordenado setenta mil reis,
~ os eqlOlumentos seguint.es. pas partes L qu.e voluntA
riamente pagarem. não leva~á cousa alguma; e das
partes) qúe requererem para p=!ga~em os Oir~itos ven·
ciqos, sendq d~ntro das Sete. Casas) levará cincoenta
reis; e sendo na Cid.ade denqo da~ portas, l~vará
cento e v~~lte. reis, e fQra das portas duzentos e qua
renta reis j e no termo, alem dos dyzent.os e quan:nta
reis da diligencia) le,vilrá seiscentos reis de caminho
por dia) repartidos por todas as pessoas) ql\c no me~

smo dia requererem j e das informações) que fizer d~
abonação dos fiadores, levará .por cada uma duzentO$
e quarenta reis á custa das partes.

I+ O Feitor e Guarda dos vinhQs d~ste Almox,a~

rifado', qu~ e~trãQ pdíl Alfan.de&a. haverei de seLt
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erdtnàdo 'setenta mil reis é "dtlíentôs reis de caminho
de cada um dós biihtH.es • ~qtJc levar d'a Alfandegá para:
se despachar na Mesa das' vinhas ._ á ~Llsta dás pFlrtts J

e não os levando, não re,ceberá cousa alguma.

ç A -P I T tJ 'L O .IX.
,

.tJlmf;xarifado da Sí"sa dr; Pel(dtd~.

O Alrnoxarifado da Sisa do Péscado- havtrá de
seu oJ;denado oitocentos e cil1coeI1ta mil reis, quimo..
~entos mil reis do rendimento' do péixe fliéSCO, outrós
quatr<rcentos mil reis no rendim'ento -do p~i.:xe' sêcco , e
cinco~ntà mil reis rm rendrmexfJtd dá Jf~gâria; ~ dé seul
emolumentos levará um quinral de p~ixé sécco de cada
Navio" que descarr~gar cem qui'rifàes para ~sta Ci..
dade ;' e dabi para baixo não levará nada, riem dahi
para dma ie"f'ará Itlais 1 nem .h<lv~tá eutrá cousa álgu...
ma á_ custa de minha .Fazenda r dos Rehtleirds, GU das
Fartes. "

I O Recebedor do dicg i\lmoxatifãdG hávérá. dé
~cu QJ'{hmado t1u~éntos e ciffG-oerrtá ifi'il reis I tentô e
vinte iftil leis pé'k> tendimenm d@ p-eíX'-e sêcc-o, i e outio
ta.nto p~lg rendimtnto do pei:»t ff.es~6, e de7s thil reis
pelo ren~imento da regatia. _. '

2· O Escilvão da re-ceita e despesa do dito AIlhe.
~3rifádO', qiJ€ tambetti he Escrivão' der Sis<l ~a lénná i

llãVé't:í d~ seu arde:oado, ~ôr ambds os offieios- seiS04
({:I1tQ's mil r,e-is! duziêntos e quareflta mil reis peJd
tendíiFlétHo cig pei"'e sêGc0', ourTO tanto pelo fencli.a.
Rle'l1té· dtl) p~i'xe f;t<:JSG'O; vi1ltl!'mil re-is F'elo rendiméritd
~à ttgatia, e' ê~m mil reis- peld tét1dimeBlé' da Sisa d'â
knha; e' l:le s~tJs €lJFJOIumCltltos lcivaiá uni cjiJjn~al di
p€ix~ s~€(e"i' per todos os d-gspaclios de eIltrada e sa
hida. de c~da uma embãreatão', qué de-scar~egar mais
Q~ ~ê'm quiflt-ae's dé p~ixe sc%é~o para esta Cidade i e
Idãlh p'u:ã ·(S.JJÍlà· -não i.kvarâ· máiã (óuÉaalglolma-.. e
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dahí para .blixo até cincoellta. quintaeg. levará duu
arrobas, e de cil\coenta qUll1taes. para baixo, levará
~rpa arroba, tudo á custa do carregador» e nada mais:
das ava1iações e despachos do peixe salgado, que vier
a vender. levará meio por cento da importancia do~

Direitos; por cada um despaçho ordinario levará
cinco reis; por uma licenp para fazer sardinha nas
estancias» le\rar~ sessenta reis ; e por manifesto da
mesma sardinha para sahir para fóra) qua~enta reis;
por cada uma avença e bilhete, que della passar. vinte
reis: pelos despachos de cada um barco de lenha,
carvão, tojol' pinho, ou carqueja., levará indistincta~

mente dez I;eis; e por cada um ,termo de avença du..
zentos .reis» pelas. entradas e Gaveas dos Navios, .Ca.
ravelas, Hiates e Barcos, .levará o mesmo) que vai
concedido aos Escrivães do Paço da Madeira) excepto
9as ,Lanchas', Barcos e Bateiras do Rio, e do· Alto
desta Cidade) Termo c visinhanças, aos quaes não
Ie~ar.á cpu.s.a alguma por entrada.: como, tambem.guah
dará o mesmo Regimento cm todos os termos) Ver~

bas, fianças, denuncias, conhedmentos e outros pa.
peis e autos na .parte) em que lhe for applicavel» não
jndp expressamente de outro modo provido neste Re~

gimentp, e n~s.custas dos. processos guardará o Regi.
menta geral. .

3 '0 Escrivão das entradas e avaliações deste AI"
moxarifado haverá de seu ordenado t1:ezentos e vinte
mil reis, cento e cincoenta mil reis pelo rendimento
do peixe.sêcco I outro tanto pelo rendime.nto do peixe
fresco, e vinte mil reis pelo r.endimento- da regaria: e
de seus emolumentos haverá mrio por cento da im..
portancia dos Direitos, que forem ,avaliados) par~

pagar o peixe salg~do) que vier a vender; e gU;lrdará
cm tudo mais o Regimento do Escrivão da Receita na
part~, em que lhe for applicavel. , t

4 O Procurador deste Almoxarifa·çio haverá de
~u Qt;'çlen~~o.':lyillhçntos mil reis. d.uzento.s e. ql&~rent~
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111i! reis pelo .r.endimelno ·dó peixe sêcGc" outro tanto
pelo rendimento ~o peixe fresco,. e vinte mil reis pelo
·rendimento da re!!atia; e de seus emolumentos le.
vará duzentos reis<::Jde cada um carregador J que "trou
xer peixe salgado, pa.ra.se !.lhe avalia'r a bordo, e qua.
trocentos reis por dia' de descarga do peixe sêcco.,
feita na postura.., sendo·o Navjo de. cem .quintaes para.
cima; e fóra da postura levará· sa.1ar,io mobrado: e de
cada um Navio chamado de palita, que são os de
maior ca):ga, 1cvará alem dos ditos emolumentos.,
um, qllrintal de peixe ,sê~co por u.ma .s.ó vez" e nada
maIs.
~ '5 O Fiel da C.asa da Sisa deste Almoxarifado~

·haverá de seu .0Fdenado quatrocentos e oitenta mil reis.,
duzentos e triAta mil reis pelo rendimento do peixe
sêcco , outl'O tanto pelo r-endimento' do peixe fresco"
e yinte ·miL reis pelo rendimento ela regatia.

·6 O vendedor do peixe sêcco deste Almoxarifado ,
ha veFá de fiel:! ordenado pelo ·rendimento do mesmo
peixe duze;ntos -e quarenta mil reis; e de precalço
leJ,lará as taras QO pe-ixe. que-vier de salmoura.; -e ne>
fim dos -oontractos haverá para si todas as balanças ..
pesos. cordas e mais fragmentos, que delles ;fic~rern.

,'7 Cada um dos doze Feitores do Pesc~do haverá
de seu ordenado trezemos mil reis. pelo rendimento
dos Direitos d'0 peixe 'sêcco e fresco igualmente repar_
tidos; e de seus emolumentos levar.áõ duzentos r.eis
por cada urna avaliação. que forem fazer ao Rio, desde
Alfama até. a praia de Santos.; .e indo a Belem, le-.
:vará-á trezentos reis.; e durando a avaliação por um
dia inteiro, levaráá os ditos salarias em dobro: e por'
cada um dia, que a.ssistirem á descarga do peixe sêc
'co, levaráõquinhentos reis, tudo á cllsra.das partes.

8 A vendeiu do peixe fresco d,este Almoxarifado,.
have:á de seu ordenado duzentos mj\ reis I pagos no
fendtmento do mesmo .peixte, e nada mais.

LL. Ex1r. 'fomo III. Ff
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A/mox-arifado da P01/(lgem ( Herdak.s.

O Altnoxarife da Càsa da. Portagem.e Herdades.
paverá de seu ordenado seiscentos mil reis •.guinhen
~~s pelo rendimento da. Ponagem ,. e.l:eJID pelo ren.
dimento das Herdades.

I O Re-cebedor deste A'lmoxarifàdo haverá. tre.
zentos mil reis '" duzentos e quarenta pelo [",eodimeo.
to da. Pprtagem, e s.essenta. mil r.tis. Ee10 rendimento
das Herdades.

r 2,'1' Ca.da um dos dous Esorivães da rece·ira e Mesa
da .pórwgem· ha verá. de seu or<.lenado pelo relildimen·
to della duz.entos e q~arenta mil reis i e. um por'
milhar do preço. por que forem.arremata·dos no Con.
selho da Fazenda os contratos •. de que elles escre.
verem a ~rrecadaçãà e despacho. paca se. repartir por
entre ambos. ficando p~)fém ob-riga dos de darem á.
s-ua custa panllo. tinta. pennas, papel. ot>rêas., e tu
do· o mais. q\-le for necessario para o expediente da
Mesa. E de seus emolumentos á custa das partes
1evará-õ õ seguinte: pelo despacho de descarg~.de cada
úm dos Na vioSo:. que entrar pela. Fóz com sumagre,
lega rnes , carnes sêccas • e outros generos, que deverem
Dizima nesta Mesa., levaráó para ambos quatrocentos
reis; e sendo Caravela, ou outra embarcação seme.
lham'e, trezentos reis; e sendo Barco menor. duzen~

tos reis: por entrada de Navio-, Câravela , ou Barco.
e por fianças. denuncias, certidões, Verbas de descaI'.
ga-. ou desobrigação, conhecimento em fórma, e de
recibo, e Gáveas das embarcações" levaráõ o mesmo,
que neste Regimento vai concedido aos Escrivães da
Mesa do Paço da Madeira; o ,qual O'uardará5 em tudo
mais. que neste seu Regimenro nã~ foi expressamen
te provido: por cada- um despacho, -que derem para.
carregar J e sahir por Fóz- qualquer Navio- ~ que h:v~'
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fàzenda pertence~te a esta Mesa, 'Ievar.á5 parà ambos
cem reis; C sendo Caravekt;segsema reis;-e sendo Bar
co men0f, quarenta reis:. pcr.étn dos. Barc0s d~ ·Riba
Tejo nâo.lev.aráP cousa algu"ma por' s.ahida.: por cada
um -manifesto levaráõ para ambos quarenta- reis; e
.par cada um dos despachos ordinarios • e tnal1uaes de
todas e quaesquer pessoas, que em particular despa-,
char:em' na Mesa todos e qU3lffiquen gCRer.os, que
nella deverem Direitos. ainda que ú lhes dê· despacho
livre ·.por razão. de seus privilegios, e ainda. que lhe
não passe·m bilhetes, peloo. uaz<N'em.ja'da {)ut,ras Me
sas, levaráõ dez reis para ambos; e pelós processos "
que 'fizerem , leva.ráô as custas GtQ Regiment:o gera.J'. '

3 O Es{:rivâo dos Direites da lenha e canâ.o há.
verá de seu ordenado, peIo. rendimento- .dos Direitos
·da mesma lenha, cento e quarenla mil reis. e llm por
milh.ar do preço principal, por que furjaIlr~matado g

·contrato da renha, com 'obriga.ção!de <Íiar. paQno ; tin.
ta. papel, pennas e tudb.o mai , ~ue' for' necessar.io
para G expedieme da Mesa. E das partes- h"'aIl~ 01

emolumentos, s(lguintes.: pGD de pMho. de Caravela'.,
ou outra embarcaç'ão semelhimtc, qu~ enrra'r pela Fõz.,
carregada de lenha, ou .carvão, excepto. das que per
tencerem ao Paço da Madeira, levará q.uinhe'ntos ·reis.;
sem que lhe leve hlais cousa alguma por .todos os de
spachos da entrada, descarga e sahida.: por um ter
mo de av~nça, levará vi nte reis; por cada ti m despa..
'cho ordinal:.io, que der .ás partes de qualquer quanti.
dade de carv~o. ou leHha, S1t1e despacharem para esta
Cidade. seu Termo e terras circutnvi-sinhas, levará

, dez reis; de Gavea de embarcação grande levará c~m

I:eis~, E n41s.prçcessos., d nuncia.s,. tomadias • fianças,
rlesobrign.ções. certidões, conhecimentos, e outros pa_
peis guardará o Regimento doS Escri"ães da Mesa"-da
.Pottagem.(I )._

4 O Feitor e Recebedor do~nmdimento da lenha
- (I) v.. allpJ;a S. 2, de5te c~~ ~ , .

Ff 2
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te> cí\'ttvão h~verá d~ seu ordenado pejo r.endimento.
della. duze.l1tos e sessen.ta, mil reis; e de seu. emolu~
ment<> levará.. 'cincoenta reis á ousta· do ..carregador
.de cada Barco de lenha., O\{ catv.ão '. q.ue vierl a. esta.
,Cid~de. . . .

. 5 I O' Esci"ivão da descarga da repartição dã· lenl'1a
haverá de seu ordenado pelo rendimento della cento·
e cincoenta' mil· reis.; e de seu. emolumento á custa
dos.c·arregedores Levará cincoenta reis de cada Barco

·.de lenha., ·ou carvão') que viel"' a esta· Cidade.
6 Cada. um, dos d@us. Feitores- da descarga. e

,a..valiação da lenha.. haverá de· seu ordenado pelo
reo.Jitnente della. ceoto· e vinte' mil· reis.; e de seu
.e.moiumenw 'á custa dos carregadores c.incoenra reis
ele cada Barço de lçn1ta " 01.1,. c,ar.vão, q~e vier. a esta
~ida.de.~ ,,' . I' . , I' ,

t. 71 ~ada', tlm· d'~s ·eous. rFéitores d'a·· descarga. c
aval\açâe da Casa da Pon.agem haverá. de seu ar..
d~nado- pçlo rendim.en~o della,cel~to e vrint.e mil reis;
e.' de· seus.· emolumentos - pa·ra- ambos, á custa das.
part€s ,. oitoeentoS-,. reis pela ckscarg de. caEla um31.

- (C,éffavél.a, 'Ci!' ·Palacho-,. Cijue- entra·/I pela Fóz; e du-
z.~ntos reis,' pOIt. (ada. Mfn cami.nl;lo da fazenda, que.
19Iiem. c.ontar. -

C. A' P. I· T lJ' L 0-- X-F~.

(

-:1lmoxay,ifado: da· Si.fa da, FrlJ!tr.

@'Alrne-x<ltl'ifé da 'Si;a da· Fruta haverá de S(!tJl

ordenada·. peJar rendiménto deIla· seiscentos. mil reis..
I 0. Recebedor do dico. Almoxari fado c.ento e

~~ssenta mil rejs. ')
2, n· vend€d.on d~ h61f.taliçac cem~ mil. reis.
3' O Escrivão da Sisa e despesa dG Almoxarife.

àü.~~ntPS m~li reis,:». cento, e sesseAta mil reis peIo .
~ç~~~~~~ ~~ Enaa e. q~ar~nia.imil re_~s p'el.o.rell~;t

. .'
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mento do' marisco, com obrigação de dar á "S!I"J.
custa. panno, tinta, papel, pennas e o mais, que for
necessario para o expediente da M.esa. E .de se~s

emolumentos levar,i das panes o segu1nte:' qUinze rel~.

pOl' cada urn- despacho de Fruta \Dara- o Norte" e nez
r.eis pela arruela de cada caixa ,.. qllinz~ reIs por ca:da'
um despacho de' avaliação , e sendo livre-, cinco,rés..;:
cincoenta reiS' peln, despaclio de' cada um Barco: de'
palha, que vier para vender, e s{"IJ1'do :Iivre'.1 vintê
reis; p r cada licen.ça· paTa vender' FrU'~a: peTas: ruas·
vinte reis·;.. por. cada lima- descarga' Qas émbartlaç~ S·

grandes.., que en~rã.o· pela Fóz com 'J€lgumes' e alh03.
do Reino, levará. quatrocentos reis;- pela assi.~tencia'

da descarga, de' eada Barc:o àe melão e )'ll.e1anC'iai
levará cem reis e, nada- mais; Fl.elas (mtrãd,\SI~ Gáve-as
da'> embarcações·•.. que lhe pcntenGNem ; - e pelas es-..
cri tas ,. q.ue. fizer, parric.l'dar.es, lev·arát os roe'm@s 'sa
larFos·,.. que vão' conceroj'idos aos Esnivães do Pacço da
Madeira, na parte. que lhe<for applh:avet; e d'os.
flrocessos m:dinarios lev.ará.. as custas do R'egimeruo I

geral. . ~ .
. 4- O Escrivão e Güardâ das portas de S. Vice-nto'
e da Mouraria será obrigado de pagar á. sua CUSC::~1

a Casa do despacho. e de dar.' para' dia, tudo o quo'
for neces~al'io-; e será. mais obrigado de' diz.imar e
eespachar a·s- hortaHças do Rooio e R ibeir.a, que'
J~ão dão ellHadaJ; C> de-guardar' e despacl-Far por tndos
os.. ãJr.J;}().xar~fado&, em qu~ leva pagamento; e· por tu
do- /rave,rá de seu ordenado tre1senws. e setenta erres
mi.hebs .... pag0s nos Almoxarifado seg.uintes:· ciuzen.
tos e- dez mil reis no Almox~rifado da Fruta) cento
e tres m.il· reis no A·lmoóXar.ifado da FMt:Jgem; den"
mil reis.no A·lmoxarifado.db P.esQ:ado;· dez mil reis no
Almoxarifado das. Tre& Ca.sas ,-d~z' mil reis' no AI ..
moxarif,ado da Casa dos.Cincos; dez ;rnil reis rfl'O A":.j
rnoxarifado da mercearia ...e dez UI i,l reis no -Ali 0-.

Jt~ifa.do d~ /;asa das Carnes:. j das Ea!tes le~~!á:. ~S;:.
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'mesmos emoltUmeluos , . que vão ,concedidos aos Escri.
'Yã.~s d~s pO,lita-s da Cidad.e (1), (1l0 Al,moxarifado da
imposj-ção dos vinhos pela·s. panes., que lhe fOfem ap.
,plkéll'{eis. Tendo entendido, que não deve,levar mais,
.q.ue um só emolumento J e dar um só bilhete.a cada
u'ma da~ partes por .toqos os referidos Almoxarifados:,
em,que serv.e. -
_ 5. O Escrivão e Guarda da porta. de Santo Antão
.ter:á ..tpdIlS' as obrigJ1ções '. que v1io encarregadas ao
Escri:vílo da. porr'a de S. Viceme ('2), levando das.par.
:t€5 os mesmos emolumentos.; e haverá de seu ordena.
,do cento e O,itenta e seis mjl'reis, pagos cef)to e ses•
.s~nta_ e sete mil e quinhentos reis pelo rendimento dos
l}ir,eitos. d·a fruta J ~eis mil reis pelo Tenctimenro da

']?tmager;n., miL e quinhentos reis pela imposição dos
y,inhos J seis m.il reis pela sisa da-stca!nes J oe cinco mil
'l,::is pelO' rendi menta da rne'rcearia. .

6 Cada um dos onze Feitores deste A.lmoxarifadó
'hav'erá de seu ordenado pelo re,ndlmenco delle setenta
e dQUS mrl r~is; ,e da.s. partes h verão os emol~rnentos,

'seguintes, que se repartiráó por todos. Por cada. uI!}
'ca.mióbo;~ ql1e.·f.i~erem·pa:ra cauegaT J l!)\1;des.carregar
'os. gcnofC!)s • que lhe rocã:o, que entrarem, ou houve-
'rem de sahir pelatFoz, duzentos reis; pela descarga de
cada Barca de melancia. ou melão) que vier para
vender, trezentos e vint.~ reis, sem pOlrlerem levar
'mais.,'ainda. ~u~ a fruta sej!l; de.div.ersos dMos; e pela
{.futa de particulares. que' vier de m~!m(), não leva
't"áõ cousa algurnar; por cada. carga de alhos) que vier

. ,a vender pelo Rio. ou por terra) trinta reis, e nada
'mais. .

7 Q Sacador .deste A1lmoxarifado haver:i de selJ
·ordenado ~ela> rencf~mentoqelle se.rent:a e dous mil reisl
-e os emaluméntos das partes- Ba fórn~3J~ que. vâo c-on
€edidos aos mais Sacadores' da C:ol:HadOlli i (J)..

(1) V, supra Cap. VlIII. 5. q. ' .'
(2). ,V. S\lPlia. Cap. Xl, § 5-.··. .; .
Ç;). V. 6Upra Cap. n. §. 4. e Cap: 'VI. §. 3., Q 'Cap. VIII· §. 13.
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EX.Tlt.AVAGANTIS. \ '2:{1

'8 O'Venaedor dos frutos, 'qtre vem peJo Rio
~ão haver>á ()rd'enado algum; e s0mente le.v'2rá 'dez por.
cento tio preço dos frutos) que vender.

Almo'Xa,'ifado d'iJ Sisa 'dás Carnes.

O'Alm0xarife da Casa ~as e:lf1rres haverá <te seu'
ordenado ;pdo .rendimof:lto 0'0 mesmo Almoxarifado·
seiscentos e sessenta mil reis. I

I O Receb-edôr deste Almoxarifado haverá de'
sell ordenaoo Velô rendim'ento deIle <rente e sessel1ta·
mil reis. J

2 O Escrivão das entradas, receita e despesa do
rendimer:tto das eal'nes, ha verá rde :seu 'ordêf.lado .pelo,
rendimento deHas <dLlz.~ntos·e dez·mil reis; e das partes·
as emôlu-mcntos seguil1t~. Por entr.ada de N-avio.)
Hlare', 'Ca1ra've!a,. ou oll·tra semelhante, que trouxer
'ames, p"értenc~ntes a'O geu ameio, c mo fambem
pef<1 Gavea,das mesmas embarcações. levará o mesmo,_
que vaLconcedido aos Escrív-ães· do Paço da Madeira ,.
cujo Regimento guardará na parte, que lhe for-appli- .
c:,avel , n<> que neste 'não for· expressamente provido ::
pár entrada de Barco .levará ci.nGo t'e,is.: pot despa.
eho de Màrch~nte de g.ados cem'reis: !por fiança e bi~

lhete. que della se passa t cem reis: por bilhete de
despatho, que paga Direitos t dez reis, e· sentlo li\'re•.
Ginco reis: de cada marrãa, que s~ vel~der nas bancas.
da R~beira, levará. dez reis: de cada Verba de pag-a~

mento d~ Di·reitos afiançados levará ccln reis, e dos.
processos, ql,Ie escre.ver, levará· as custas âb Régi~

menta geral. .
3 O' Escrivão das Entradas e tf'ce.ita dás cou'ra

n:'as será obrigado de· dar á sua cust:! pannó, pap€-l t.

tmta, pennas, e tudo o mais, que.for necessaríd pará
.~ expediente da Mesa.) e Co.nl es{as obrigaçõ(ts haY.'erá..l
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.de' sel1"ordenado 1:rezent1:lS mil reis; e das pa es·'le';
1la{~ .os emolumentos seguintes. De abrir titulo a.des.
pachante cem rei's; e otlrro tanto do acordo do me•
.smo Marchante de um armo para outro: de termo de
,fiança duzent(!)s reis;. e de.Verba éla desobrigação qua
rel'lta reis: da cerridão de qualquer receita cento e
vinte reis: de cada- bilhete dG despacho inte reis: de
-cada de.9Carga ~ que fizer aos Cortidores da Cidade t

ciAcoenta reis'" t e IRãO levará cousa alguma por fazer as
ifeceitas. contas e arrecadações •.flois vai pago deste
.trabalho no ordenado. que ·leva. .
:;'L~. .a, Juiz da- balança· das carnes haverá de. seu
ordenado pelo renêlirncoEQ Id0s.DireitDS.della,c; duzentos
mil reis; e de seus emolumentos á custa das partes
dez ,,"oisp.er cada 6Juintal de came. que se pesar. OlI

-estiver pa-ra pagar Oireitos. e ciBco r.eis pelo pes<!,
.que não chegar a quinral.; e o mesmo ha-verá pelas
LCarnes e.generos, ,que- se ~esatem' .para se darern li.
'N.res; e será obrigado.a pagar aos pesadores á SNa custa.
c. -5 O Escrivão da mesma balança haverá ~e sell
(Ordenado duzentos mil reis; e de seu emolumenw á
,custa défs partes quarenta reis por .cada cerridã.Q J que se
passa.,._. . ," ~ . I I', , I J

. 6 O Escrívão das .w.eoças d'c:l Cidade haver. j de'sel1
ordenado sessenta mil reis, e á custa das 1partes le
.va'rá qtlarenta reis de cada uma avença, e vinte reis
:por cada bilhete. .
_ 7 O Escrivão das,lavagerns de Alfama, e varejo

..de Ver o peso halJerá de seu ordenado pelo rendi men"
1:0 das' carnes setenta mil reis; e' pelo rendimento
cos azeites centp e dez mil r is .. que fâz áo todo-.cen.
10 e oiteAta mil re,is. I

8 O Escrivão da matança do Campo haverá de
..seu ordeflad0 Ç.eAt@ e ql:linze mi·} reis; e á custa ·das
par.tes levará duzentos e ql:!aren-ta reis por cada uma
partida de coqros. ou pel! s. que se venderem.
, 9 C.aJi~ um dos cinco Feitores. haverá de se~ Dr~
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denad(l) setenta e dGUS 'mil reis.; e i Cl:lsta das parteS'
levaráõ duzentos reis, para se repar.tirem por todos.
por 'cada uma a.valiação e caminho della, QU por irem
contar gados, couros, ou aisistir a Barcos, ou peso
de 1ãas.

C A .p I T U L O XIU.

AITlToxllr-ifado dtts Tres Casal.

O Almoxarife das Tres Casa); haverá de seu 'or.
denado pelo rendimento deltas seiscentos e quarenta
mil reis.

t 'Ü Escrivão da mercearia» varejes e avenças da
Mesa das Tres Casas, será obrigado de dar á sua custa
panno, papel, tinta, pennas e tudo o mais» que for
necessa'rio para o despacho da Mesa j e com esta <>bri
gação haverá de seu orde·nado pelo r<;ndimento della
cemo e cincoenta mil reis., e das partes levará os ·emo
lumentos seguiRtes. P-or cada despacho de mercearra J

que pagar Direitos» levar.á dez reis.; ·e sendo livre, cinco'
reis; e sendo de fazenda» que vá para a Judia »qU'inze
l'eis: 'de .cada termo de aveRça J ou assento de cabeção J

ou <:eni~o de verba. levará quarenta reis; e em tudo
·rnais J ql:le pertencer ao seu officio, guardará o Regi
mento dos Escrivães do Paço tia Madeira na parte.
em que lhe for applicavel ~ e por traslada·r a folha do
anno, que lhe tocar, haverá seis mil reis.

2 O Escrivão da Sisa dos Escravos e mais annexas •
que tllmbem se·rve de Escrivão das Sisas das Herdades J

haverá de seu ordenado por esta repartição duZ'entos e
vinte mil reis; e das partes levará os emolumentos se
guintes. Da receira e despacho -da Sisa dos Escravos,
vendidos' nesta Corte) ou paga por entrada» ou seja
Um., ou sejâo muitos de um só dOflo, ainda que não
paguem mais que meia sisa, levará oitenta reis: por,
ta~a.guia, que passar para fóra do Reino, ou seja de
Duelt-os pagos, ou de liberdade» levará cento e vinte

LL. Ex/r. erom. lll. Gg'



.1'ei's; e o mesmo le\lará. peta manifes·to àe alferria ~
c;ertidão, que deli\'! se passa;., c' n~o lev·ará cousa algurn~

por cabeç,a, quand0 forem: muiws.Escravos·. de um s4
dono; d~ cada um,.des;pacho d.e louça, qd, telha.,. pe-,
dra, ou tijolo,. ou pague Direitos." ou. seja livre,leva(ç\
dez reis j. de cada· umá avença levará qultl'enta.reis j e
do bilhete,. que·della_passar, vinte r~is: da entrada de
cada forno de cal,. ou- seja de um" ou de-mais dqnos,
levará. duzentos reis•. E como Escrivão das Sisas das
Herdades, levará.duzentos e quarenta',reis pelo'é\.ssenro·
da Si·sa. de q~alquer propriedade;. e da· ce·n~dão, que
delIa passar .' ou pague Sisa inteira, ou meia Sisa, ou,
a forre toda j.e·pelas entradas e Gã.Yea dos Navios,. e.
outras embarcaçges.menores 'o fianças, denuncias, ver.
bas e mais ,COUS:lS ,. pertencentes ao seu pffici~ " guaf~

dará.o.Regimellto,.dado aos ESG.riv.âe:s do Paço da Mí.\
deira',o na parte ,.. que lhe-fol'- applicavQ\-:;e p.or t.fllslqdal',
a folha do anno, que lhe tecar)J havt:ri,se~!i mi1.rcisl!

3.. 0~ Escri vão dos azeites, mel, cera, eebo ~ sabãof
preto haverá,de seu ordenado pelos 'rendim,eaeos·destll$'
g.eneros. cento ~ cillcoenta--mi~ reis; e 'de seus- emo1.l,J.
mentos levará-.o-.seguimc á. custa da,s par:teSt Por, qada'
um despacho,.que pagar Direit'0s,Jevará.vinte rçis-, e
sendo, livre. dez rós;. e nãe levará. causa algumlJ- por,
fazer receita, por ser· esta, a obrigação do seu of6çio.,
por que lev-a--ordellado. E em tudo mais, pertenc<tl1t~ ao-o
seu. officio, guardará o Regimento dos Escrivã<:~ do
~aço da' Madeira na patte,.em que lhe for' applica\lel.

4- O Recebedor.· deste Alrnoxarifado-, sendo pFovjd~'l

em quanto. o Almoxarife der conta, haverá de seu or..
denado por anno duzentos mil r~is ,- pagos Ror··t6d0S1
os· tres rendimentos da Casa: e sendo nomeado pelo
A·lmoxarife para o ajudar no tempo-, em ql;le·sel'vir,.
l~c pagará. este á sua custa o orJenado ,. que com eIle'
ajustar.

5; O Escrivão das Varejos do Ver,o peso· e lavagengj
de Alfamíl haverá. de seu orden-ado Gento e dez mil
~~ .
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6 O Feifór pa arru-éla e da carrt:;gação J que tam_
bem hc Avaliador dos Azeites, haverá de seu ordenado
oitenta mil reis; e á >custa das partes levará dez reis
de cada arruéla de pipa t q-uarto, ou barril t e um real
de cada-botija.; sendo fóra da postura, levará mais du..
zemos reis de caminho, além do salario das arruélas; e
por cada uma avaliação de a·zeite fóra da .postura levará
duzemos e quarenta reis.

7 O eFdtor dos Escravos ·e Recebedor do ~ncabe..
.çamento dos Officiaes desta Gitlade haverá de séu -o'r
denado ceAtó e vinte mil reis.

8 O Feitor e Avaliador dos Escravos háverá de
seu ordenado cem mil reis; e á custa das parc·es éirr~

coeAta reis de cada avaliação.
9 O Feitor da Mesa das Tres Casas haverá de seu

ordenado cento e vinte mil reis j e não levará emolu.
mento algum das partes peIas diligencias j que o Almo..:
xarife lhe mandar fazer.

I{) O Feitor dos azeiteS da Mesa das Tres Casal
haverá de seu ordenado oitenta mil reis j e.á custa da
partes levará duzentos reis por cada um Varejo e ava.
l:iação ~e Armazem t que fi~er den~o das portas da Ci.
dade; e sendo fóra de portas j trezentos reis, e sendo:
no Termo. levará além dos ditos salarlos seiscentos
reis de caminho por dia J repartidos por todos os do.
nos dos Armazens, {}ue varejar, ou avaliar.

II O segundo Feitor dos azeites haverá de seu~

ordenado oitenta .mil reis; e não levará emolumento
algum das par~es, conforme a creação deste offieio.

12 O Meirinho dos azeites haverá de seu ordenado·
noventa mil reis, e ·os emolumentos J que pelo Regi.'
menta geral lhe pertencerem.

Gg ~
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C A p. I T' U L O XIV.'

Chancellaria dos Conlos e Cidade.

o Theso~Jr,eiro da Chancella.ria dos Contos e Ci..
. oade, que tambem he Guarda-Livr<>s.das Sete Casas.,
.haverá de seu ordenado, por ambos os affieios, pagos
no rendimento da.mesma ChéUlcellaria.duzemos e vinte:
.mil reis, c: de emolumento, á custa das parres, vinte
reis.de cada um deposito de gabella nos Aggravos ar.
dinarios. " , .

I, O·EsGrÍvão da Chan€elIaria haverá de seu arde.
nado .e.ento e trinta mil reis., com. obrigação de dar· á
su~ custa tinta, papel, pennas e o.mais ,. que for ne",
cessaria·, pa-ra, o expediente da' Mesa; sem que leve
cousa alguma dos. Port~iros. E corno E.scrivão das Di.
z.imas) Execu.ções .dellas. e deposito dos Direitos Reaes,
haverá de seu ordenado das mesmas Dizimas cento ~

, sete.nta. mil reis. Reomo Eserivão d'as·Sis·as·d·ó Almo.
xarifado do Termo; haverá de seu ordenado na folha
do mesmo Almoxarifado.,..quatro mil reis; e em to.dos
os ditos officios levará)das partes os eJil1olume-ntos, que
lhe pertencerem pelos Regimentos.expressos. .

2- O segundo Porteiro. que ha· nesta Chancellaria~

o.q.ual p.assou para,.ella por Alvará de 4 ele Mjlrçp de
] 746. para. servir, mos papeis das duas. "aras dos Cor.
r~g!=dolies da Ci\lel, cr@ados. de novo J em lugar} dos
d.ous Juizes do Civel-extiFlctos. hayerá.eada um. aflJlo.
pelo rt:ndimento da mesma ChanceHaria,. trinta mj~

~is para cera ,_ papel e sabã.o •. de que se compoem .os,
selIos.; e pelo qpe, mais· lhe roca, .~erá provido narRe.. ,
gimento dó Senado da Camera. d~sta .C.idade.. .

3 E o primeiro Porteiro desta Chancellaria já estio
provido no titulo· da.,Contadot:i.a da Fazenda, era que.
tambem serve de Pórteil'o-,. Gontador e Inguir.idor.

4 Q Feitor e Sacador das Dizimas. da,<2bancellae 

I.ia ha.verá. de· seu· ordenado l:?do rendimento dellas~
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Setenta mil reis j e os emolumentos das partes .. que pel~

Regimento. lhe pertencerem•.

C A P I T U L O xv..

Almoxarifado das Sisas do. -CJámo•.

O Almoxarife das Sisãs do Termo haverá de seu
Grdenado ciocoenta mil reis. vinte mil reis para casas.»
seis mil reis para caminheiro, e quatro mil reis para
livro, papel. tinta- e- pennas.
;. I Q Escrivão deste Almoxarifado vai prov.>ido no
titulo da:. Chã.ncellaria dos Contos•.

2 Os' Escrivães das Sisas dos Encabeçamentos deste
Almoxarifado levaráõ os ordenados seguintes. pous
J:nil reis o de Alhandr-a • outros dous mil reis o de AI..
verca, outros· dous mil reis o· de Belém, outros dous
mil reis o de Carnide-, ootros.dous- mil reis. o de Saca,;"
vem» outros dous mil. reis o ·de Monte Agra'ço', outros
dous mil reis o de- Via-Longa, quatro' mil reis o de·
Loures, e deus mil e q~i-nhentos. reis o do Lumiar.
Todos .estes Escrivães levará6 em dobro os salarios, .E}ue
lhes forão regartidos pela factura e traslado dos lan.ça
mentos á'custa dos Póvos. E dos processos entre partes ,.
e mais diligencias, que fizerem J _ haverão as cu.stas dOI
Regimento' ger'éll~,

~ A. P I. T U L O XVI:

Almoxariftdo do Regue11[:O de' Oeiras•.

<:> A1moxarife do ReguengO' de Oeiras haverá de
stu.ordenado maio e meio de trigo. ou trinta e seis'mil-
r.eis por elle. e moio e meio de cevada, ou dezoito mil
reis por ella; e de cada vestoria ) que fizer. ;mil-el sçis.,
centos rcis á! custa das partes. q ue a requereFem.

1. O EscrLvão deste A1tn0ftar:ifa.cl0 ,_ navepi 4ie SelU'
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. ·rdena,.do moig'.e: meia de trigo, fGUl trinta e seis ,mil
reis por eIle; e da vestoria, que for fazer J levará ·rni'l.é
duzentos reis á custa das partes. que a requerer.em. e
de cada Lavrador. ou Seareiro. a que for tomar Conta
dos feixes nas tç:rras. levará cem reis; e dos conheci.
mentos. que passar. levará o mesmo., que vai conce.
ôido aos Escrivães do Paço da Madeira; e dos proces.
sos e diligencias 'judiciaes levará às custas do Re,gi.
menta geral.

2 O Medidor haverá de seu ordenad~ quarenta e
cinco alquei~es de trigo .' õu dezoito mil reis por elles •

.e trinta e -eir:íco a'lqueires' de cevada. ou nove mil r-eis
por eIles ; e á custa das partes. levará sessenta reis poê
cada moiG J que' medir para os fi1hos da folha~ quatro
reis por cada vara de -chão, que medir nas v.estorias ) e
seiscentos -reis de c-aminho por dia.
, 3') DJOl.heJro e Feito, que vigia e zela a boa arre.
~adaçãn d0S Direitos do. Almoxarifàdo. para que com
mai& diligencia cumpra a sua obrigação. haverá tres
por cento de todos os frutos J que fizer recolher J ainda
qué esteja arrendado em preços certos, sem outro or
denado:, ou etnolumento-algum.

C A P I T U L O XVII.

Almoxarifado do Reguengo de Algés.

O Almoxarife do Reguengo de ltlg€s haverá de
seu ordenado tres moios e meio de trigo J ou oitenta e
quatro mil reis por elles J e mil e seiscentos reis por
cada vestoria á custa da parte, que a requerer.

I O Escrivão do dito Almoxarifado haverá de seu
ordenado tres maios de trigo, ou setenta e dous mil
reis por elles; e guardará o Regimento dos emotumen
tO$, dado ao Escrivão do Reguengo de Oeiras (J).

2 O Medidor haverá de seu ordenado moio e meio
. (I) Y. illpra Oap. XVI. S. J.
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Ele ttigo) eu trinta e seis nril1;eis por dte; e levará oS
J)\esmos.~molumemós das panes-, cancedidos ao Medi
dor de' Oei ras (I).
I 3 O' Fe-itór e Olheiro- do Regu~ngo' haverá tres
,or cento, de todos os fructo&-do Al-moxarifado., pelas
V'esmêl§' 'í1-ZÕ~ .. qpe v.ão· c,oncedidos·ao Fçitor- de Oei-
ras (1.).. -

r C A P I T U L O- XVIII.

COlltOS do· Reino e- CaJa..

O·Contador mó-r dos· <Zontos do Reino e Casa e
mais Officiacs dos- mesmos· Contos haverão os orde
nados stlguintes. O Contador mór um conto e quatro.
centos mil reis, pagos trezentos mil reis pela Alfande.
ga t e um conto e cem mil reis pelos m~smos Contos.

I O·Guarda mór seiscentos e cinroenra mil reis~

com a obrigação. de dar. á sua custa pannos de mesas"
e as Illais miudezas) encarregadas ao s~u officio • assim
nos Contos t como na Chancellaria mór do Reino; t:

será pago de cenro e cincoenta mil reis pela Alfan...
dega ; outros cento e· cincoenra mil reis pela Chaned-·
laria mór do ~eino; cincoenca mil reis pela Casa da
IncHa; e trez-entos mil reis pelos Comos.

2 O Thesoureiro das depositos quatrocentos miL.
reis t pagos pelo cofi'e ;. e um· por cento á Custa das
partes do dinheiro t com que pagar •. excepto do&- qr
àenados dos Officiaes da Casa.

3 O' Escrivão do despacho da Mesa sete~entos rnií
reis com a obrigação de daT á sua custa (o- pan~o e
mais miudezas t de que está encarregado o seu ameio.
e de não·levar cousa alguma,pelo registo das ordens... E
como Escrivão da receita do Juiz Executor .-qlJe- sem
pre servirá t duz.entos ~ sessenta wil reis .. que ;l<il ~àQ_
faz novecentos e. se~~en~<\. JiI)iL.~ei.s; dos q,uae le~ rá

(I) v. ibid. §. 2. ./ '
(:l} V._ ibid, §. 3,
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duzentos' mil reis pela AlfaRdega. cincoenta mii i'eis
pela Casa da India) dez mil reis pela Chancelia ria mór"
e setecentos mil reis pelos Contos.

4 Cada um dos dous Provedores do despacho seis.
centos e quarenta mil reis) pagos duzentos mil reis pela
Alfandega; e quatroçentos ·e quarenta mil reis pelos
Contos. .

5 Cada \:1m dos q-\:lat-ro Pr'Üyedorés Ordinarios
quatrocentos e oitenta mil reis) pagos duzentos mil reis
pela Alfandega) e duzentos e oitenta mil reis pelos
Contos.

6 -Cada um dos doze Contadores quatrocentos mil
reis, pagas cento e cincocnta mil reis pela Alfandega.
e duzentos e cincoenta mil reis pelos Contos; e terão'
por distribuição de annos, ou mezes , a terceira chave'
do c~fre, sem que por este trabalho levem mais cousa
alguma.

7 O Ju'iz Executor haverá o ordenado e emolu.
mentos) que lhe fOl"ão concedidos no Alvará da sua
c-reação ( [ ).

8 Cada UO'l dos d.ezeseis Escrivães dos Contos tre.
zentos mil reis) pagós cento e vinte mil reis pela AI.
fandega. e cento e oitenta mil reis pelos Comas.

9 E serão obrigados a servir por distribuição de
annos) ou mezes na receita do Thesoureiro) sem que
por este trabalho levem mais cousa alguma.

10 Cada um dos dous Escrivães das Execuções
cento e vinte mil reis) pagos cincoenta mil reis pela
Ailfandega ; e setenta mil reis pelos Contos. E mais
haverá 'tres por cento do dinheiro da sua repartição)'
que ·entrar por ·execução no cofre, conforme o Alvará'
de 23 de Agosto deste anuo (2).

I I O Official do Registo do Canorio cento e qua.
renta e quatro mil reis, pagos pelos Contos.

. 12 Cada um dos clGUS Officiaes do Registo dos

(1) V. Alv. de 23 de Agosto de J758.
(2) Y Alv. ~ll 20 de NovC(ll:IbxoO ~e 1754-
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Contos, cento e' quarentá é quatro mil reis I pagos_pe.
los mesmos Contos.

13 O afficial das ementas cento e villte mil reis,
pagos pelos Contos. .

14 Cada um dos vinte e quatro Praticantes do nu
mero cento e .cincoeflta mil reis) pagos pelos Contos.
com (}.brigação .de residirem quotidianamente.

15 Cada um dos Praticantes supranumerarios) que
não poderáõ pílssar de doze I seis mil reis por Natal.
pagos pelos ·COlltOS.

16 a Port'e-iro elos Contos e ,da junté\ do despa
cho quatrocentos mil reis por ambos os officios) com
.obrigação de ..dár tinta e pennas para a Mesa grande,
agoa, pu.caros •.tiJ,1l:a , papel. e penllas rara a Junta do
eespaeho .• e de mafldar fazer a limpeza da Torre, e
tudo o mais. de 'que estão encarregados estes offieios.;
e será pago de oitenta mil reis pela Alfanclega J \'inr~

mil Teis .pela Chanc.elJarIa mór, .e tr.ezentos I mil .reiG
pelos .contos.

17 a Meirinho ceAta ·e ·quarenta mil reis, e ses
senta mil réis para quatro homens da Vara, que aa
todo -fazem duzentos mil reis; dos quacs levará pela
A Ifandeg 'Oitema -mil reis. e cento e vinte mil reis
pelos Contos•
• .. 1 S a EscrÍNão do dito Meirinho -cento e cincoen
ta mil reis; dos quaes levará..pela Alfandega tr.inta mil
reis w e celUo e vinte mil nlis pel0s ContQs•

.19 (:) Sollieitador duzei1tos mil ·reis; dos quae&
levará pela Chancellaria mór sessenta mil reis • .:e ,cento
e quarenta mil J'eis pelos Cont0s~ E, mais haverá um
maio de trigo no Almoxarifado da Mal.veira. e um por
cento de todo o dinheiro. que fizer recelher por;exe.
e lção no cofre) :Conforme o Alvará de 23 de Agest<t
deste .aI1110. ,

20, Cada um dos quatro Requerentes cent0 e 'cin.
'eoenl:.! mil reis • .pagos peloS' ContQs•.

21 Cada tlm do' tres Moço.~ !ias CGrttos) çento. 1:
LL. Exfr. cromo DI. - Hh .
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sessenta mil reis, com obrigação de servirem pot
distribuição nas ementas j e serão pagos de dez mil
reis pela Chancellaria- mór, e cento cincoenta mil-reis
pelos Contos. _

22 Cada um dos oito Caminheiros sessenta mil
.reis por ordenado e aposentadoria de casas, dos quaes
levaráõ dez mil reis pela Alf~~ndega , e óncQenta mil
reis pelos ContoS'•

.23 Os Contadores, qlJe eu for servido- provêr em
Provedores s\lpranumerarios, venceráó mais de orde.
nado cem mil reis, pagos pela Alfandega) em quanto
não tntrarem cm lugar ordinarioo

24 Hei po~ bem extingui.- os partidos de Medico)
Cirurgião e Sangrador desta repartição pelas mesmas
caUllas ,que neste Regimento vão €xti.n€:t0s osd'O Con.
úlho da Fazenda; e quando os Officia~s dos Contos
estiverem enfermos). serão soccorridcis com ajuda de
t::usto (I). ). que tenho permiuido lhe possa dar o me,
amo Conselho-, a quem l'ecorreráõ.

C A P I T Bt L O XIX.

Cha11CClIaria mór da Côrte t ReÍlUJo

o Chanceller mór do Reino haverá de seu or
denado quinhentos e vinte mil reis) e não levará mais.
cousa a.]guma á custa de minha Fazenda, por todas.
as obrigações do seu officio. seja- qual for o titulo. por
'que até o pr.esente as levava; pois de todas vai satis.
feito no dito ordenado j e sómente mais 1-eva·rá das
partes os emolumentos 1. que pelo uhimo Regimento.
-lhe estão concedidos.

.. O Vedor da ChanceHar:ia levará qlünhentos mil
reis de seu ordenado; e 0S emol'urnemos das panes.
-que direitarnente lhe pertencerem. com declaração de
não levar mais cousa alguma á '=.usta- de -m~.nha Fa
- {I) V,. aopIa _Cap. 1. §• .2:.
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'lenda, como -está di,to no titulo do Chanceller mór.
2 O Thesôureiro da Chancell.aria Inór, e da Chan

cellaria da Casa da Supplicação, e Executor das Di~

zírnas, haverá de seu ordenado por todos estes offi
cios) que andão unidos em uma só pessoa. oitocen
tos mil reis; dos quaes levará seiscentos mil reis no
rendimento da ChanceUaria mór. e duzentos mil reis
no da Casa da Supplicaçã'o, sem que possa levar mais
çousa .alguma á .custa de minha Fazençla, como aci-
ma fica ordenado. .

3 O Escriv:io dã receita e despesa do Thesourci
ro e das Dizimas e suas execuções haverá de oroe
nado quatrocentos mil reis; e os êmolumentos das par
tes. que pelo Regimento lhe pertencerem, e nada
mais á custa de minha Fazenda.

4 O Escri vfio do Registo da ChancellaTia mór le.
vará de ordenado du·zendos mil reis; e não le\[ará
cm<?!.um.entos das ,partes.) em quanto se lhe nã<> der
Regimento; o qual pedirá. ,refe.rindo os emolumen
tos. que por estilo leva. para se lhe dar providencia,
como tambem não levará mais cousa alguma á custa.
do Vedar. -

5 O Porteim da Ch~ncenaria mór levará de 0'(

denado trezecuos.e oitenta Qlil reis: duzentos e oiten.
ta mil reis pela ChancelIaria mór. e cem ·mil rei~

pela Cas,a da Supplicação; e será obrigado de fazer
á slla custa todas as despesas necessarias de ambas as
Chancellarias (I) pertencentes ao seu officio J e mais
levará das tJarte~ 0S emolumentos J que pelo Regimen
to lhe tócáo. . .

6 O Levador das .Glossas levaTá de &el1 ordenado
cento e qHarenta e quatro mil reis J e nada mais á custa
~e minha Fazenda t nem das partes.

(1) Y. AI,. de 23 de Março <'le 1;54. Cap. IV. §. I.,
Hh' 2'

J
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Chancelfaria lia Casa .da Stlppfjc(/ção~ )

O ChànceTler da Casa da Supplicação -levará de
seu prl:ienàdé> pelo'rendimento· da mesma ChanceHa_
ria trezerltos mil reis-,; e os emolumentos das partes)
que pdo ultimo Regirn-en o lhe tacão.

'I O Eserivão desra Chancellaria haverá de orde..
nado duzentos e noventa mil reis, dos qua'es levará
duzentos e cincoenta-mi! reis na rendimentO' deHa. e
quarenta mil reis no Thesourei:ro das despesas do Con~

selho- da Fazenda. com obrigaçã-o de f.1zer á sua custa
toda a despesa neccssaria para o expediente do S'el1
()fficio j'e mais levará das partes os emolumentos, que
pelo Regimento estão· concedidos.

2 O Tbes~)lJreiro e' PorreirOo cresta ChanceIlaria
vão pr.ovidos no túu!o da Chancellaria' mór do Rei.
no (r) • donde tambem ·servem. .

3 Cada um .dos àous Officiaes desta Cl1:mceHaria
háverá de seu brdenado cento e vinte mil reis, cem
mil reis pelo rendimento dellp. e vinte mil reis pelo
Thesoureiro das despesas do Conselho da Fazenda; ~

mais baver~ bs emol.umentos das panes, que pelo Re-'
gimemo Ir/e tocarem.

4 O Revedor das sentenças naverá de seu- orde..
naôo. peta rendimento desta Chancellaria. quarenta
'mil reiS';. e os emolumentos), que pelo Regiment~

se lhe" concederem..

C A P I T U L O XXI.

Jldzo da Chancclfaria da' Côrte e C(/sa' da S"ppltcafM"

O Desemba-rgador) que servir de Juiz da Chan
cellaria, alem do ordenado, que Leva pela repartição

(I) y. ~uprà-C~p. XIX. S.2.
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00 Conselho. da Fazenda t e pela Casa da Supplica
fão (I) , como Ministro della t levará mais á custa do
Contratador da Chancellaria, ou pelo rendimento
della, não est~ndo arrendada, cem mil reis, e as assi
gnaturas e mais emolumentos 1.' que direitamente lhe
to€'arem ..

I O Escrivão das causas ãeste Juizo, aTem do ar.
dénado t que leva pela repartição do Conselho da Fa
zenda (2) , levará mais á cusra do Contratador I ou
pelo rendimento' dá Chancellaria , nãó estando arren
dada, vinte mil reis·; e os·emolument-os das paFtes, que
direita mente lhe tocarem: . .

2 O Meirinho deste Juizo e seu Escrivão levaráõ
de seu ordenad0, ácusta dos Contrntadores , ou pelo
rendimento da ChanceIlaria., não estando arrendada,
cad'a um d01Je mil' reis.
o 3 O, Executor das Dizima's desta ChanceUaria vai
provido de ordenado na repartição do Conselho da 1'a'"
zenda (3), e com a quota das Dizima e emolumentos,
que lhe estão. con~edidos , fi.ca~pl~nament~ satisfeito-.

4 Os dous Requerentes do numere, e os quatro
supranumerarios t não haverão mais cousa i:dgum.a.
que os tres por Gento., que' lhe estão concedidos no
dinheiro Dizimas, que fizerem arrecadar.

C A P I T U- L O XXII•

.Archi'Vo Rtal da 'torre do '1'o'IIÚO.

o Guarda mór da Torre do Tomb'o haverá: dt
seu ordenado quatrocentos e trinta mil reis; dos quaes
levará quatrocenros e dez mil reis pela Alfandega
desta. Cidade J e vinte mil r.eis p~la Chancellaria mór
do Reino. . .

(I) V. supra Cap. I. §. T' e Alvo de- 4 de FevereirO' ele J75S. Cap. L
55 2 e 3. . .

(2) Y. supra Cap. 1. §. 7'
132 y. aUfl'!! 2 mesmo Cae c §,
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t O Escrivão da mesma Casa haverá de seu or;,
denado- cento e cincoenta mil reis; dos quaes levará
1'e1~ Alfan?ega ceti~o e ~inte ~il r.eis, e peIa Chan.
<ellaria mor do,Remo trIma Iml reis. '

2 Cada um dos dous Officiaes da Reformação
haverá de seu ordenado -cento e qu~renta e l:luatrq
-mil -reis; dos qll:iles levará pela Alfandega cento e .
vinte mil ,~is. e pelo Almoxarifado do Pescado vin.
te e quatro mil reis ,com obrigação de lavrarem os
papeis» que por ordens minhas -se mandarem tirar.
sem que por elles poss~o pertender outro algum erno.,
Jumento. propina, ou ajuda de custo.

3 'O Porteiro ha verá de seu ordenado pelo T-he__
sóureiro da AI:ünd~ga setenta e·dous mil <Ct'is.

4 Cada u ln dos ,dous Gua-rdas menores ha v,erá q~

orDenado pela Alfandega setenta e GiQUS ,mil líeis.
. 5 O Varredor le'lará de .ordenado ,p.ela JUfi.lIlde•

.g~ quatorze mil e ÇJuatnacent0s reis. -

-c APl T {j L O XX-UI.

pY.()f)edoria das Lez·irias e ;Faues. e .contadorias das
Jugadas .de Santa,refl1.

O Provedor das 'Lezírias .e Contador da FalZ'Cnda
das Jugadl\s da Contadpría 'de Santar,em, haverá de
seu ordenado vinte maios de trigo e vinte de ceva·
.da, repartidameAte ,pelos Almoxarifados seguintes.
No Almoxarifado das Jugadas de Santarem levará
oito maiôs de trigo, oito de -cevada, e cincoellta 1Jlil

.reis ',em diRheiro. Wo ·Almoxarif~do ,das Bau:ocas I~

rRedinha, dous m.oios de trigo, e Idous de c.evada~

íNo Alnwx-arifaçio do P{\ul da Asseca.. , dD.u,s moi.os dj:
trigo. e dOlls de cevada. No Almoxarifado.da Azal1l,.

.P'iia., .~us;ll)oios .~e t~!g9, dqüs d.e .cev~d.a., ,e.cil\C;O
enta mtl reis em dinheiro. No Almoxanfado da MaL
veira J dous moias de tri&P, d~us d~ cevatla" .e trinta

-'
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mil reis em dinheiro. No Almoxarifado de AkoeIha I

dous moias de trigo, dous de cevada, e trinta mil reis
em dinheiro. No Almoxarifado de Salvaterra). dous
maios de trigo, e dous de cevada, e pelo rendimento
das Fabricas de Villa.Franca, quarenta mil reis em
dinheiro. Haverá mélis, como Contador do Mestrado
da Ordem de S. Bento-de Aviz, no Almoxarifado de
Benavente. dous,moios 'de trigo)- e dous de cevada ~
pagos pelo mesmo Almoxarifado. De todas as causas,
que julgar entre partes, Crimes, ou Civeis, Devassas,
Informações, Diligenciéls, Vesrorias) Provimentos,
Sentenças) Mandados, levará a mesma assignatura ,
que por Lei geral está concedida aos Corregedores do
Cível e Crime da CÔFte (I} ) e alem desta) levará mais
cento e vinte reis por cada um maio de terra) que
triennalmente for arrendar ás cabeças dos Almoxari.
fados das Lezi.rias: e de cada arrematação das rendas,
que se arrematarem na Casa da Contadoria,. levará
indistinctarnente quatrocentos reis; e duzentos reis
pelas assignaturas dos Alvarás de €orrcr e de licen
ças. Não levará cousa.alguma pelas ~ubricas dos AI':'
moxarifados á custa de minha Fazenda. E para aju
dar as continuadas despesas) que faz, o Provedor nas
visitas das Lezirias, informações e diligencias, de que
he encarregado por mim·, e pelo- C0nselho da Fa~en_

da ~ Hei por bem ,. que possa bvrar vinte maios de
terra nas mesmas Lezírias, sem embargo d(l) Capitulo
XXX. do Regimento em '€aotrario, que para es~e fim
dispenso; os quaes vinte moias de tCfIla lhe ~erão assi_
gnados, e mandados medir pelo Conselho da Fazen_
da» para quc perpetuamente os lavre (l) Provedor
actual e os mais t que lhe succedc:rem no officio, pa:'
gando porém todos a terça parte dos fructos para mi
nha Fazenda, assim como ~agão os outros Lavrado.
res. E para ql1e se ná0 abuse desta permissão, man
dará o Conselho da Fazenda cada um anno tirar in.. -,

(1) V. Alv. de 7. de Ja.neiro.de 1750.
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f~rmaç~ot óu devassa J dO medo., com que o dito Pro.:
vedar) e mais Officiaes das Le.zirias J a quem .eu for
servido conceder) que ·lavr~m terras) procedêrão no
pagameBto do terço aos Almoxarifes respectivos: e
a.chande.) que procedêrão) como não devião) 0S p.rive
da lavoura permitrida por tempo de tres annos ) Ja.
zendo.as arrenda~ a .outras pessoas: e pela scgl:Jn<la
vez) que forem comprehendidos nesta culpa) os prive
perpettlamel'lte ,J dando-me conta) para mandar o que
for servido.

'I O Precurador da Fazenda da Contadoria -ha
verá de seM ·o-rdenado um moia de-trigo no Almoxa.
rifaclo das Jugaua·s) e seis alq u~i res de trigo mais
,.em cada U[U dos outros Almoxarifados da Contadoria1

e seis mil reis em dinheiro no Almoxarifado dai Si...
sas: e tambem poderá lavrar quatro rno!os de terra
nas Lezirias ) sem,embargo do I egimento em eonua.
rio; os quaes lhe assignará e ·mandará medir (:1' Pro_~
vedar das Lez i ri:ts f1~S terras Eio terço, que e.Ue pa.
gará ao Alm0xarif-c, a que per·tencer ) e os mais ·Pra.
curadores) q\:{c lhe succederern no afficio. do mesmo
.modo, e debaixo das mesmas penas) que -vão ordena.
das no titulo do' Provedor. E não levará emolumento
algum das partes pe~as resf>ostas ~ qU€ der em defesa
de minha ·Fazenda, como está ordenado .na Lei do
1{eino a respeiw do Procmador geral ddla.

2 O Escrivão da C0ntadoria da repartição dos Con~

,tos) Lezirias ,e Paúes ba verá de seu ordenado vinte
"e cinco mil r~is n0 Almoxarifado das Sisas: e olltrosi
.pqderá lavrar seis maios de terra nas ·Lezirias. pa
.gando o terço á minha Fazenda t com .as mesmas abri..
aações e penas ckc1aradas no ritli~o do Provedor.; o
qual lhe assignará os ditos mqiG-s de terra. entr.e as
que pagão €> t.el:ço. De tod6S ,os a-rrendamentos, ..que
::fizer na Casa dos Contos) 'lev'él'rá um por milhar á
custa dos Rcmdeiros ,,,fazendo-se a conta pelo preço
"Commum do pãJ. Por fazer e.r.egistar cada um Alvará.
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de correr t ou de licença t le.vará das partes duzentos
e quarenta reis; e do provimento .por tres mezes.
cento e vime reis. :Do-regiskO de cada Doação t ,Mercê.
Alvará t ou Provisão levará o -mesmo, .que levou
de feitio o -Omcial t que a 'lavr.ou. Das .escripturas
de naAça, -emprazamentos t vendas e trócas levará
o dobro do que .actl:lalmente Jevão -os Tabelliães de
Notas. Por cada um rermo de arrendamento de terras,.
que for fa'Zer fóra de Santarem nas cabeças dos Al
moxarif'cldos, le-vará oitenta reis, -ou um por .milhar
da importa.ncia dos arr.endament1os J feita a .conta
pelo orçamento {jas quotas dos frutos J que os Lav.ra
Gores costumão ·pagar. :Por cada 'Verba ..d0S quader
nos, que ·fizer para .a arrecadação dos Almoxarifados
e ,Fabricas, le-vará dez ,reis, .pagos pelos Almoxarifes
e -recebedores. Por cada um e1ia J que for fóra a
vestorias, ou informações J -ou outra-s .diligencias de I

partes t -levará ·mil -e seiscentos rei-s -á custa das
mesmas partes _,.e a este -respeiro -o menos .tempo.•
que gast.ar -: com declaração que .gastando :o·dia e~

diligencia de ,muitos, reparrirá este o..galar~o .por rodos.
havendo sómente in solidum a imporranoia da escripta
de cada 'um. Dos Brocessos .crimes -e oiveis J que
escrever, e das diligencias ,e papeís, que delJes rc
6últ«o J levará das partes as custas J que actllalmenre
levão J e ~ao.diante s.c concederem aos Escriv.ães das
~·.comarcas.

'3 O Escrivão ôa Contaéloria da. repartição -das
Jugadas haverá de seu ordenado J pàgo pelo Almo
xarifado ·de· - dous moios de trigo.e dous de .cev.ada •
e pelo Alo . .'·ifado ·élas Sisas haverá doze.mil reis
cm dinhe~ro': e tambem F'0derá lavrar nas ·rerras das
Lezirias quatro moios -de terra, pagando -o terço para
minha Fazenda J assim ·como vão ·cancredidos os seis
maios ao ES0l'Í:vão ·companhei·ro; c :levará os emolu
'~entos ~~s partes., 'pelo Regímento ac,i'!la dado .ro
dIto Escnvão, ,na -parte,. em qu~ Jhe for .applicavel.,

LL. Ex~r. ~{JJn. 111. 14
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- 4 O Meh'inho geral da Contadoria. haverá de
seu..Qcdenado, em dinheÍl'o, vinte mil reis , p~gos nas
Fabricas de Villa.Franca, e por faier a cobJan~a

das Fabricas dg ,CampÓ' de VatIada haverá nellas
um maio de trigo;.. e pela assisten<::ia da cobrança
das Fabricas do Reg.ueng,o do mesm0 Campo, c de
c.Ulres Donatarl(i)S, baver.4 trinta alqucLres de tFigo:
Qas' Diligencias, qu-e fi'ller entre- panes, levará os
mesmos emolumelHos concedidos ag J.\:1eirinho da
Côrte ('I);. e das coimas,.. 'iue lançar. levará a
parue )- que lhe tóca pelo seu Regimento; mas e.on.
stand.o" que deixa d~ as. faier por gratifi,CLlções dos
Lavra-dores e Seareiros-, perderá o qfficio para !lunca
mais o haver. e pagará o damno J que senti-r a minha
Fazenda, havendo as mais penas crimes, qlle pel;
l.ei do· Reirro· e Ordenações da Fazenda lhe estão
impestas. E para que mélis-livremente o possa obrar,..
lhe perrnitto tambem J que possa lavrar quatro moios
d-e terra nall Leúrias, com as mesmas obrigações e
penas,. declaradas, n9 titulo do Proveder (2),

5 Q Porteiro, da Contadoria haverá de selt 01'''

denado, no Almoxarifado das Jugadas, tres moias
e meio de trigo J e dezeseis-· mil reis em dinheiro; e
RO Almoxarifado das Sisas, vinte mil reis em .dinheiro*
ficando obrigado de dar á sua custa panno; papel,
~inta J pennas e, tudo o ma-is, que for Ilecessa};io
para a Mesa. e de manda-r fazer. a limpeza da Casa.
Levará mais ~ aqsta' dos Rendeiros um' por milhar
do preço principal dos arrendamentos- da Sua repar.
tição da dita Contadoria, feita a co;--·., "0 valer do
pão. como v:J,i ordenªdo no tito lo ':scri vães.

(, O Solliçitaclor das causas- da Fazenda ha'ver~

o mesmo orden.ado.,. Çlue já tem, de vinte e cinco
mil reis no> Alm9x~rifad'0 das Sisas; e mais haverá.
dous por C€.m'9 çjç toda Q dinheiro" Oll fmtos. q4e

(I) V:Ord.l;iv. I.Tit.:!.
(.~ v. o p&JDC. deste Cap.
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por sua diligencia fizer arrecadar por execução
para minha Fazenda.

C A P I T U L O XXIV.

Alllloxarifado das Jugadas de San/arem.

O Almoxarife' das Jugadas de Santarem ha~eri

de seu ordenado, pelo mesmo Almoxarifado. cinco
moios de trigo, tres pipas de vinho. doze mil
reis em dinheiro: e pelo Reguengo do Carta~ levará
rtnais um moia de trigo e uma pipa de vinho; e corno
Juiz dos Direitos Reaes da sua repartição, ·levallá
das panes J que perante eIle litigarem, as mesmas
Qssignaturas e ernolumentos, que estão .coh.cedidos
aos Juizes de Fóra•

.} 0 ES<i:rivão da receita e aespesa do dito .Al
moxarifado J e das causas dos-privilegiad@s e Bi·reiHlj;
Reaes, haverá de seu' .ordenado. pelo .rendjmenta
delie • tres moias de~rrjgo, duas pip'as de-vinho, -e
seis mil reis em dinheiro; e das panes levará es'emo
lumentos e-custas, Rue IheJp:ertencere~ ,pele:> Regi.
m~nto geral das j-ustiças. .

2 'O Escrivão di! 'arreCadação das Eiras 'éfo Ramo
;ge Vallada haverlÍ de seu "ordenado dous moias f=
lmeio de trigo, e duas pipas de·vitiho. E o mesmo
ordeRado haverá cada Ulr'I dos Escni·vães do amo
~e Al'visquer J do Ramo -de Ci:alhariz; e .dõ Ramo de
1frava de ·ba·ixo. " )

3 Cada um -dos cinco ~Escrivães do Ramo ·de
Thoés de cima, de Thoés de baixo, de Trava de
cima, de Mondo. e da Tojozinha, 'haverá de.seu
ordenado ~dous- moi@s e rrrei'o de .trigo.

4 O .Escri vão do Reguelilgo do Cartaxo h.ave,ná
de seu ordenado ~ pelo rendim~nto delIe, trintra. ~I..
queires de trigo, e dez almudes de vinho.

S Cada -um dos oito C.arreteiros pos Ramos
li 2



L E I S

déste Almoxarifado levará o mesmo salario t que
actualmenre leva pelo ca rreto do pão•.

6 Cada um dos oito Medidores das' Eiras levará
um alqueire 'pQr:moio do pão; que_medir para minha
Fazenda t e não levaráõ cousa alguma á custa dos
Lay·r-adores... _

7' O Medidor' geral dó Celleiro levará' dai: partes t

paral.quem medir qualquer genero',de pão t. cem reis
por maio.; dos quaes dará quarenta reis aos dous
PaneadoFes.; e não levará. cousa. alguma á,Gusta de
mi.nha Fazenda•.

'8· O Porteiro da, Casa' dos Contos das, Jugadas
h'aver·á _de seu ordenado no dito Almoxarifado qua
rema.. miheis j e um po.r milhaltt.á custa dos Rendei.
I'os) pelo .. preço. das renda's dos Almoxarifá.cdos, em
que serve. _ \

9.' o. Comador das Fabricas. haverá. dé seu arde.
nado cincoenta mil reis.. .

10· O, Recebedor das· Fabricas de VaHáda e AIL.
pampilher haverá,· de. seu ordenado trtnta alqueires
de' uigo t doze·miL reis em· dinheiro t e·s-eis alqueirei
pOt.. maio, para o car.reto do pão-, q,LJ.e· fará á !lua
custa,;

l l' 6> Escrivão· dã-.receita- e 'despesar dãs Fabricas
ha:verá.de seu ordenado tres moias de trigo, e duzentos
reis,: por dia t .de todos· os· que gastar em··tomar o
ponte aos trabalhadores. das· Ttlf>adas,.

]>2'. {). Mestre das. vall~s . desta repartição· hav6rá
de scm ordenado dous maios de trigo, e·dtlzentos e
quarenta reig, por dia.j .dos ,q,ue gastar. no serviço ..das.
vaHas.

I J O Recebedor das· Fabricas- do·,Reguengo de
VaTlada e de outros' Donatari'Os levará,..sete alqueires
por moia de todo· O' pão-;. que arrecadar, sendo obri
gado de fazer o carrer-o á. su:!· custa.

'4 O Escrivão das. ditas Fabricas haverá de seu
ordc.nado quarenta alqueires de trigo-, e duzel3LOs· reis
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por dia, dos que g~star em tomar- o pgnto á gente
do s~erviço. quando o houver. ,

15 O Pregoeiro· da. Contadoria· das Jtlgadas ha.
verá de seu ordenado quarenta alqueires d~ trigo;
e os emolumenros das parres, que' direitamefilie lhe
pertencerem pelo Regimento geral das jJJstiças•.

Almoxarifado da' Mal':.Jeira..

O AltilO'Xarífe dá Malveira haverá' de seu ordé.
nado seis maios de trigo.. e vinte mil reis em di.
nheiro; e como Recebedor das Fabricas, haverá mais
de. o~denado dous' moios de trigo, e para· fangas',
O1edidas , .. pás ·....pannos e· bandeiras do ~arco, .levará
dOl,c.mil· reis á custa do Rendeiro, e não o havendo,
á custa de min'ha Fazenda. E em ca-da maio de trigo
se lhe d~tcL de ql}ebra tlm alql}eire., .e·do\:ls alq~eires .
em cada maio. de cevada.'· .

I O Escri.vão deste. A/mo1eãrifuQo haverá -de seü'
ordenado ··quatro· moias ·de trigo. e os emo!umenrós>•.
ql)e direitamente lhe penenccerem..
. 2 Os dous Alcaides' deste Almoxatifado serão
obrigadas de residi~ conrinuamentê em V'ü!a-Franca', '
com. p~na . de' perdimento do,efikio. e·.de.pagárerri I

to~. a peFda e.oornt:lo •.que'" sentirem €lS Lavradores
e minha .Fà:zendá; .por fa'lta da guarda' das' Lezírias'; ,
e cada um na sua repartição cobrará dos LaVradorés' .
alqueire. e me~o,de trigo! por -cada um· moio de terra; .
que~trouxerel'n arrendado, com obrigação de 'pagarem .
á ·sua custa aos ·Medidores. das· Eiras ,,,sem que minha
Fazenda, nem os LàvradofC!s !'fie .paguem mais cousa..!
alguma.

3, O Es~rivãà das Fabricas de'sté' ATmoxârífado ~
haverá dê seu ordenado· um moio de trigo, e trinta J

mil reis em dinheiro.'.
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C ~A P I T U L O XXVI.

Almoiarifado de Alcoelha.

O Almoxarife oe Alcoelha haverá de seu ordenado
seis maios de trigo, e vinte mil reis em dinheiro, e
doze mil leis para miudezas e medidas. e as mesmas
quebras de ·trigo' e cevada, que ,.ião concedidas ao
Almoxarife da Malv,eira. ([). E pela cobrança. que
:f:.'lZ, dos pescaéiinhos de -Hiba-Téjo. na fórrna da SUll .

Cana, haveJ:á mais cincoenra mil reis. .
•. I 0- Escrivão deste í\1in'qxarifado haverá de seu

orele' ado tres moio~ de trigo, e os emolu menros das
partes. que di'reitamenre lhe pertencerem.

2 O Alcaide deste Almoxarifado haverá dos La.
-vradores J o mesmo, que vai concedido aos AlcaideS
do lmoxarif'atio da Malveira (2) ) e ficará sujeito ás
mes'mas obrigáções .e ,péna'S.

3 O Mestre das vaHas deste Almoxarifado e da
Malveira haverá de ordenado dous moias de trigo,
um em cada tim aelles; e vime e quatro ·mil reis
em dillheiro -pára ~ as despesas' de Bergántim, pagas
pelo rendirnenro pas'Fabr-ica's I e vencerá duzentos ce
qli<Írenta reis pór dia) quando trabalhar.

4 lO Me'sere da Casa da Mádeira ha-verá de seu
'ordênado deteseis mil reis pelo rendimenro das Fa.
bricas I e v ncerá tre,zentos reis por dia, quando
trabâlhar nás 'panas da asoa. oombas e bombaxas.

< • •

·e IA P I 1:' U L O *XVI1.

JAltno:.:arifádo •da Az.am1J',{ja.•

O Almoxuife da Azambuja haverá de seu arde:.
nado 'seis maios de trigo, e 'vinte mil reis em di..

(1) V. sopra Cap. XXV. in prine.
(2) V. ibid. §. ~'.
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I)heiroJ;. e haverá a mesma.quebrcr no trigo e c.e.va{ja,
que vai concedida aos outros Almoxarifes (r)•
. I O Escriyão deste Almoxarifado ha\'erá. de seu

Qrdenado tres moios de trigo, e. o,s emolumeçtos daS.
parte-s, que d-ireitameore lhe perçencerçm.

2 O Alcaide deste Almoxar!fad hav.erá dos L~~

y,J;adores a f.Qesrna Alcaic\aria .. que v~i c~mcedida aos
Alcaides .da Malveira Ç21, e ficar~- sujc)tÇ>. ,s lnesm~s

obrigações e penas.
3 O Mestre das ~aTlas have'á -de- ordenado um

moia de trigo,' e pelas Fabricas de i\lpampilher
seis mil reis em çinheiro; e vencerá por cada um

. dia, que trabalhar, duzentos e qr.iarentél; ~eis:
4 O Apontador vencerá duzentos reis por cada

ijm dia, que tomar p.onto 1;10 tra~a~ho.

u { ç A P-l T U'~ q ~)ÇXVII[

Almoxqrifado das Jugadas de SfI,!va!frrtt.

o Almoxarife .d'eIS luga~as de Salyaterra. haverá
de. ordenado dous moias de trigo ...- quatro de ccvacta •
e doze mil reis em dinheiro; e a mesma quebra no
trigo e cevada, quCj vai concedida aqs outras Alma
xarifcs.

I O Escrivão deste Almoxarifado haverá de orde
nado dous maios de trigo e um de cevada; e os
emolumentos das par.tes, g'l;le direitamente lhe per
tencerem.

2 O Alcaide levará dos Lavradores a inesma
Alcaidaria, que vai concedida ao· Alcaide da Mal_
veira (3 j, com as lnesmas obrigações e penas, que
lhe estão impostas.

3 O Mestre das vallas» que' tambeilf serve no

(I) V. supra Copo xxv. in éinc.
(:l.) V. ibid. li. 2. •

(3) V. o me;mo §.
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Almoxarifado de Benavente, haverá de ordenado
dous moias de trigo, e seis mil reis em dinheiro
repartidos igualmeAte por ambos os Almoxarifados'
e vencerá duzentos e quarenta reis por dia, qu:
trabalhar na-s vallas, pagos pelo Alrnoxarifado, a
ql:le pc;:rtencer a obra•
. 4 '(3 Escrivão do ponto vencerá duz.entos leis
por dia, '1:ue tomar o ponto no trabalho..

C A'P.J T V L O X~I X_

Almo.xarifado da Mtsa Mestral da 'OrdmJ de
$. BtNlo de A7.(/?;· de .B6navmle..

o Almoxarife de Benavente'haverá de erdenado
seis moias de.trigo e dous de cevada, .e as mesmas
quebr.as n,a cevada -e tl'igo.. ql!e .v,ão J:Qnc.edidas ao
.~ICl1oxarife da ~<llveir.a. •

$Q -EsGriváo haverá ·de.ordenado tres·moios ·de
'Vigo e,Uql IDQio qe ceyada; e 9S ~!llOlumel1tQS das
,pàrtes, que direitamente ·lhe pClfte-ncerern.
I 2 O' ftlcaide ·leva·r-á dos "Lav-radores ,a .mesma

. Alcaidaria, ,concedida ao t\kaicle da 1\1al'1eira .( /,U
,com as mesmas'obrigações, declaradas no seu·ti.tu]Q.
E como Medidor, .levará ç~m reis por cada maio,
9~e med ir, e naçia ma;Ís. •

3 O Priaste -ha\!erá de ,ordenado seis m i·' rej~.,

um almude de mel, uma.,an:oba de l~a, dQus -,~anH~~

.~os e ~uas ma~rãas",

e A .p i TU-L o xxx.

4lmo~arjfado d{l,f Bllrrocas d.a RedilJ!J.ll"

o Almoxarife das a.arrocas da Redinha 'havt:rá
de ordenado quatro maios de cevada') .e ,do,ze .mil I.eis
.(1) Y. '!1p,r~ 9ap. ~{(v• .ip prioc.: .
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em dinneiro; e as 'meSmas quebras ·na·/Cevadét e trigo J

que vão-concedidas ao Almoxarife da Malveira. .
I O Escrivão haverá de ordenado tres moios de

trigo, e os emolumeRws das partes J que ,d ireüamente
lhe pertencercmi. .

2 O Meirinho levará dos 'Lavradores a ·mesma AI.
caidaria, concedida aos AIcaides da Malveira (.1), de-
caixo das'mesmas obrigações e penas. .'.

3 O ·Carreteiro levará ·pdo.cancto do.pão·o:mesnfo
'!ala rio , que, actualmente leva.

4 O Medidor le~ará um alqueite por-cada moia.
que medir' por árrecadação; e quàndo medir para :pa
gamento de partes, levará cem r~is .por cada moia de
trigo, e oitenta reis por cada moia de {Ililho, ou ce
vada, .á·custa das .mesmas partes: e não vencerá mais
~rdenado aJgum•.

~ A 1,> I T. U L O XXXI•

.Almoxarifado -tio Parti 'da .AsseaI.

O Almoxarife do :Paul dã Asseca 'haverá de ;orde.;
nado tres moias e ·meio de trigo, e doze mil reis em
<linheiro, e as mesmas quebras QO trigo ·e·cevada., <que
~ão concedidas ao Almoxarife-da Malveira (2).

I O Escrivão haverá de seu ordenado [res maios e
meio de trigo, e do~e mil re~s em ·dinheiro; e os emo
lumentos das partes, que pelo Regimento geral lhe
pertencerem; e nada mais dos Lavradores.

2 O ·Meirinho haverá de ordenado um moio de
trigo,' e dous de cevada j e levará para si Hldas as coi
mas, que fizer, como Guarda do dito Paul j mas ngo
levará Alcaidaria, ou bolo dos Lavradores J por não se..
r~m estas terras arr.endadas na Contadoria J ~ sómentc
r

'(I) V'. sopra Cap. 3>.J{V. '§• .2\

•.(2) . N •.ibid. ia p'rinc," .

LL. Ex!r. Tom. lIl.
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e;e arrecadar dellas o Q!into e Dizimo pal'l minhà Fa~
zendai E- por acompanhar o Rendeiro na partilha c
cobrança haverá de ~uda de custo, paga polo mesmo
Rendeiro, equartnta alq4eires de trigo. '

3 O Mestre das valias haverá de or.denado um maio
de trigo; e'vence~á duzentos e qúarema reis por cada
um· dos,dias , que trabalhar. .

. 4 O Escrivão da Fabrica. que tambem serve de
'Apontador '_ haverá de ordenado seis mil reis.;. e ~elb

cérá duzentos reia 'Por cada. um dos dias .. qu~ ~,amall "
,po.ntO' no. trabalho.

5 Os Officiaes. das Sisas d~ Contadoria da Fa1;end~

de Santarem serão providos no RegimtI1t:ol gCi:Tal dai
mesma& Sisas.

C A P I T U L O X~XU;.

o Procurador da fa-aenda pela aefIiÜoistra-ção· da
Casa de Ceuta e Praça de' MazagaO' haverá. no- seu ceo·
(dimf:nto quarenta mil reis de,ol1oeh<\do•.

I O 'fhesoUFeirQ m&r da' dita {;as.a po~ t:Qdos as·
cmHregos" ,que çxer:c~téf. ·ass.il'llt d'6Hit ~ C0I1!lO. tiil. P'I:llça
de Ma~~g~o.• haverá de-ord:enad01 se,isc(jA:to~. mU reis:
c o' seu Eiel Pagado.F) cent-a e saSS.ft'tta mü fei~ S, e não
ktval'á:0, emoJumi=ritos alguns das panes. .' .

2 Q Es.or~v.ãQ. propfiefal'i~. qa dÜa eISª" ha.~fá dê
órdenado quat ro.centos mil reis;, C! .os etn~lill1!B\~l}~QS. daf
p;mes) que,pelQ Regimento lhe toC?a{Ollil_ ~

3 o, Esciíivã0 AjudaLlte. haverá de seu. otd~,ªdo
-d\lzen~es C! oileMa mil reis; e não leva.rá emoL:4Jn~aw$

aJguns da, partes t poli pencmcereR\. ao Escl'ivio. pro.
priccario..

4 Cada um dos. dous Feitores haverá de ordenado
cem mil reis. ,- - .

5 O Informador' e Procurad·or geral da Praça ~e
Mazagão haveroi d.e ordenado \:imte mit r.eis..
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C A P I T U L O XXXIII..

t.fbusuraria da OlJra Pia_

O Thesoureiro e Executor do rendimento da Obrã
Pia"haverá de Seu ordenado pelo mesmo rendimento
seiscentos mil reis. com obrigação de dar á ~ua cust"
'livros J papel J tinta J pennas e panno do bofete.

I O Escrivão do dito Thesoureiro haveri de orde
nado t no mesmo rendimento J duzentos e quarenta mil
reis: e pelos conhecimentos J que passar t levará das
palites o mesmo emolumento concedido aos Escrivães
do Paço da Madeira (I J; e dos processos e execuções,
que escrever J leva,ã as custas do Regimento geral.

I

C A P I T U L O XXXIV.

'fhtsOllrllria e E:ftCuforia das 'lerças da Reitta.

, O Procurador da Fazenda haverá t na folha destá
Thesouraria J sessenta mil reis de ordenado.

1 O Thesoureiro geral das Terças do Reino haveri
de seu ordenado,. pelo rendimento deUas • quatrocentos
mil reis.

2 O Executor geral das mesmas. terças haverá de
seu ordenado J no rendimento deUas. cento e oitenta
mil reis. e quatro por cento de toda a irnportancia d~

dinheiro J que por execução fizer recolher no cofre á
casta de minha Fazenda; e de assignaturas le.\'ará das
partes o mesmo, que levão os: Çorregedores do Civel
da Cidade (2) J na parte J em que lhe forem applícaveis.
e llerá obrigado cle findar as execuções J que actualmeQte
correm) dentro de um anno J romo támbem ai que ao,
diante se lhe carregarem em receita J contando.se o
anno do dia della , debaixo de todas as penas impostas

(1) V. su-pra Cap. VI. §. 1.
~2.) V. A1vv. \lo 7 de Outubro de 1745 • e 7 de laneiro de 1750~

.J{k 2
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ao Juiz ExélZutor dos Contos do Reino e Casa I no AI.:
vará de 23·de ARosto de 1753 : e para este fim terá o

I mesmo poder .ejurisdicção sobre o ES(I;rivão) Sol1ici.
taqor ~ mais Officiaes I que no dito Alvará és.rá eon•.
cedida. ".

3' "Q' Escrivão dá receita e despesa 'do Thesoureiro la

e: das execuções dás ditas terras haverá de seu orde
nado; por ambos os'offieios no rendimento deltas " tre..
zenros' mil reis: e tres por cento· da imporrarrcia. de
toéio- o dinheiro, que en~rar no cofre por execuçãÉ> ) li
custa-da minha Fazenda; mas não levará cousa algúma·
pOl'\ trasladar- a folha, registar as ordens, enrregar il
Casa·) nem por oUEra alguma obrigação do seu offieio;
pois' por. todas vai provido de ordenado. E G0S ·conhe~

cirrientos) Verbas e....certidóes dellas )evará das partes,
o mesmo .emoktmento , qtle vai· conc-edido aos Escri.
vães dQ Paço da Made i,ra (I) ;. e dos processos e pa.
peis;" que delles resul~arem-, lev-ará os em"01umwtos),
9ue .lhe fore~ .co':tados pel@ Regime~tq ~eral.
. 4-.. 0"Sólhcltador das causas e execuçoes das terças ~

e caminhejro estante dellas') haverá de seu ordenado
êem mil' reis') e' um p0r cento de toda a importanei~

ao drnhei'ro, que por-'sua diligencia dizer execut-ar· e
llJet.ter nq cofre, á Custa de minha Fazenda; ríla9 não
l'ev~kcousá alglirrícl á custa··d s'aíre;rnatantes'do bens,
bu' dós ârrendamentos, por lhe não ser devido-; e' por
estar.·sáHsfeitó das diHge,ncias j qlJe fat por meu- serviço,
coéri·o seu' o'raenado.' .
. 5~ '<::ada 'Um-dos dO\is JUizes dos f~itos dã Faz-enda
e C6rôà, alêm' dos ordenados, que levão por o.Htra~

reparrições, haverá "por- esta quarenta míl-reis. '
6 Cada um dos tres Officiaes da ·repa-rtição de Afri.

éi! aléin dos ordenados·, .que levão por outras t'eparti.
çoes, levará por -esta dezoito mil reis; e o Of-ficial-, que
fizer' a fol!1a', quat'ro -mil reis.

7 O A'r~hirecto das Fort.alezail da Barra. e.·CtsteIl~
II). X/auF:fà Cap.. X!, S.,:lf .
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de S. Jorge desta Cidade haverá de seu ordenado D.O
rendimento das terças setenta e quatro mil reis.

'l C APL T U L O XXXV.
·'

Cbancellarin das er~s Ordms Militaru.

O Chance.ller das Tres Ordens Militares haverá de
seu· ordenado duzentos e setenta mil reis; pagos destes
oüenta e cinco mil reis no A moxarifado da Ordem de
S. Tiago .de Setuval ._ e cento oitenta e ciAco mil reis
pelo Thesoureiro geral da Chancellaria da's Tres Or
dens; e mais haverá, das partes os emolum tos 'J ql1l:
direiramenre lhe pertencerem.

I· O·Escrivão da Cha-ncellaria da Ordem de Christo
.haverá;de seu 'ordenado' duzentos, e cincoenta mil reis ..
com obrigação de dar á suá.custa.tinteiros .• papel, tin..
ta, pennas J cadeiras, ornato, arêa para' os· pa peis e.
tudo o mais; que for necessario para o expedíenre; ·co
mo tambem pagar o aluguer da Casa ao Moço, que'
trata da limpesa deIla. e aos Officiaes , que registão os
papeis. E das partes lêvará .os ·emolumentos , que p'do
Regimento ·lhe tocão.-

2' O Tnesoureiro da ClianceIlaria de todas as -Tres
Ordens haverá de seu ordenado trezentos -mil reis; cem
mil reis pelo rendimento dâ Chancellaria de cada uma
das Ordens; e -será obrigado de -comprar á-sua custa
cadeiras, eserivaninha e sacco.- I

3 O Porteiro da Chancellaria da Ordem de'Christo
haverá de seu ordenado, pelo rel1Qiimenro della', cento
e· cincoenta mi! rem com obrigação de comprar á sua
êus-ra palmo para a Mesa; arca 'para guardar os papeis J
tamborete para o seu ·uso. fólha de Flandres, firta , pa.
pel. cera vermelha e- tudo o mais, que for necessaria
pari! o expediente dos sell'os', e das 'partes .levará. os
ernolument'os', que pelo Regimento lhe tocarem •
. +. O Escrivâe da,'Cbancclla~ia-daOrdem deS.l'iago
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hêwerá de seu ordenádo. peIo réndimonto della. UhtO
e cincoenta mil reis. com as mesmas obrigações. que
vão impostas ao Escrivão da Chancellaria da Ordem de
Christo j e mais haverá das partes os emolumentos.
que direitamente lhe tocarem. -

5 O Escrivão da ChanceI1aria da Ordem deS. Bento
de Aviz haverá de seu ordenado. peIo rendimento dele
la J cento e sessentã mil reis j ~ os emôlumentos das
partes. que direitámente lhe pertencerem: e lerá as
mesmas obrigações J expressas no titulo do Escrivão da
Ordem de Christo. I

6 O Porteiro da ChanceJIaria das Ordens de S. Ben.
to e S. Ti?go haverá de seu ordenado duzentos mil
reis; cento e vinte mil reis pela Chancellaria da ar.
deI1l de S. Tiago. e oitenta mil reis peJa de S. Bento j

e terá as mesmas obrigações. impostás ao Thc:soureira
da Chan<>eIlar~ada Ordem oe Christo.

C A P J T U L O xxxvr.
Cõnladoria do M~j/rado de S. Bmlo de Aviz.

'O Contador do Mestrado da Ordem de S. Bento de
Aviz ha vet-á de seu ordenado qlIarenta m i I reis, e dous
moios de trigo J pago tudo no Almoxarifado de Bemr
vente j e mais dez mil reis. pagos pelas rendas do
Convento. E das part~s I<:vará os emelum~r:ltôs, que
pelo Regimento, Definitorios. ou oUtros alguns' Alva.
rás lhe pértencerem.

I O Escrivão da Centadoria haverá de séu 9rde..l
nado, pelo rendimento das meias annaras. em que s~

lhe fará assento pela repartição. a que te€a , trinta mil
reis j e os emolumer.nos> das part€s e R,endei.os J que
justamente lhe pertencerem.

2- O P<:lrreiro da ContadQria háv€rá de seu ordena
do • pelo rendimento das Commendas vagas J quarC'nta
mil teis i". e um por milhar dOi pre~os p"Fincipaes dos
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arrendamento! das mesmás Commendas, de que se lht
fará assento pela r partiçãó. a que toca; e será obri
gado dar á sua CUita casa t- mesa ,- pannos, a'llenros t

tinta, papel. pennas e tudo o mais. que for necessa
rio para o expedi<!nte da ColÍtadoria :. e não levará das
partes salario algum por costume!, ou estilo; mas sim
sómente os que lhe estiyerem, ou .forem çoncedidos por
Alvarás J ou Resoluções minhas. E porque o dito Por
teiro tambem he Solliciradar da mesma Cemadoria t

levará duzentos e quarenta reis de cada uma arr~mata

ção á cust~ dos Rendeiros; e um por cento de todo o
dinheiro, que por execução fizer rçcolher no cofre. á
custa da Fazend~ da Ordem.

C A P I T U L O XXXVII.

Consulado g(ral da reparJifáo da Casa dI! l1Jdil.

O ThesoureiTo geral do Consulado da sabida e en
trada da repartição da Casa da India haverá de seu or
~enado J pelo rendimento delle J trezentos mil reis; e
cem mil reis para. um Ajudante. que com eIle assiste
Do l!empo das Frótas: e mais cem mil reis peIo The
soureiro dos Arma~Ils f· e cento e vÍJnto e cinco mil réis
pelo Thesoureiro mór dos Trcs Estados, imporrancia>
de um por cento dos doze contos e quinhemtos mil reis,
ctue lhe entrega cadlr um anilo; e quarenta mil reis pelo
Thesou;reill(i) da- Casa da rRdia, que, ao rodo 'tem a im...
portar seiscentos e sessenta. e cilil€o mit reis; e andando
estes direitos conuatado_s • haverá mais duzentos mH rei~

eada U'ID anno. á custa dos Contratadores. E. para.~
~J panno, papei J' tinteiros, tilHa, pennas. arê-a, as
lellltoS. or.natCil da (asa e tudo o mais .-qu-~ for necfssari.!JI
para o' eXipeclienre do. despa€ho della J" e palla pagat .,
pessoa J qu:etr:atar do seu aCel9, averá. mais-ca-dã UU\
anno, pe~o rendimelilto do mesmo C nStlIadt), ftO\Lenta
Ccinco lJlil reis. E cada um dos The 0urei&os poderá.,



quando acabar, dispô!' de todas as cousas J que órnão'e
se.rvem no expediente da dita Casa; porque o Thesou.
reiro J que lhe succeder J a de~e .compôr de .novo .de
tudQ o que necessario for. .

I r \ Cada um ,dos dous Escri vaes da Mesa deste GÓn.
suIado haverá de seu ordenado J pelo rendimento delle J

cem mil reis; e cincoenta mil reis pelo Thesoureiro
da Casa da India, e outros cincoenta mil reis pelo The
s0ureiro dos Arrnazens J que;: ao todo faz duzentos mil
reis.; e não levaráõ emolumentos alguns das partes J

nem um por milhar do preço dos contratos, como até
ao presente levavão , sem titulo .a!gum justo; e para
encher a congrua , de que necessit'ão, e para que jun~

tamente cuidem na boa arrecadação de meus direitos:
Hei por bem J que daqui em diante levem um por
«ento, ·repartido por ambos .. de toda a receita deste
Consulado á custª dos Cont-rattadores; e qúando não
estiver arrendado, á custa de minha Fazenda; o qual
um por cento cobrarâõ do TneSoureiro' ao meslÍ1Q tem
po, que se ajustarem aos quarteis, que os Contratado:
res devem pagar para ·I'l.]inha Fazenda, sem q.ue d'e1les "
nem das partes possão receber outro algum emolumen
to, ou gratificação, com pena irremissivel de perdi
mento de seus offieios e das mais t que por Direito me
recerem. E dos processos das causas e tomadias.leva..
rá6' as custas do Regimento geral.
r 2 O ·Guarda mór deste Consuládo haverá de seu
ordenado, pelo rendimento delle J cem mil reis; e ein.
eoenta mil ;reis pelo Thesoureiro da Casa da India j ê
oullros ~eincoent-a 'mil reis pelo Thesoureiro dos Arma...
zens t .que ao.todo faz duzentos 'mil r.eis .. E não levará
emolumentos alguns <das paItes, nem das embarcações.
como intrusamente léva.va: e para encher a .congrua, de
que necessita, cuidando juntamente na boa arrecada.
çâo destes 'Direitos: SO\:l seryido , que leve meio pai:
.cento de toda a irnportancia da receita delles , assim e
do mesmo modo e debaixo d.as mesmas penas, que vai
~~ncedido aos Escrivães da Mesa.
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3 Cada um dos sete Guardas menores do numero
desce Consulado hav-erá de seu ordenado J pelo rendi
mento delle) oicenta mil reis; e meio por cento para
se repart ir por todos sete J de toda a importancia da
receica do mesmo Consulado, pela ordem concedida
aos Escrivães da Mesa e Guarda mór; e debaixo das
penas) nos seus titulas declaradas, não Jevaráõ salario,
ou emolumento algum das partes, pelas guardas das
embarcações " nem pc1as conducções das fà<zendas. E
das tomadias. que fizerem J levaráõ ametade para si, e
a outra atnetade pafa minha Fazenda;. bem entendido,
que não he para todos a amecade, que lhe applico. mas
sim para cada um delles. aLI para aquelles sómcnte,
que por sua dil igencia fizerem c~da uma das ditas to
madias. E das denunciações. que forem dadas por
partes) ou roma~dias) que forem feitas por Officiaes de
fóra da Casa. será uma terça parte para minha Fazen.
da) outra para o denunciante) ou Officiaes de fóra, e
outra será sempre para se repartir por todos os sete
Guardas do numero; para o que dispenso todas as Leis
e Regimentos. que sobre esta materia dispoem o con~

trario. .
C A P I T U L O XXXVIII.

Casa da Moeda.

o Provedor da Moeda haverá· de seu ordenado J nô
r.endimento della. nov~celltos mil re.is. com obrigação
de ornar a sua Mesa de panno e tafetá, tinteiros. pa
pel, pennas e tudo o mais, que for necessario para a
seu expediente. e da cadeira para o seu uso. E de cada
Moedeiro do numero. que provê r , levará quatorze mil
equatrocentos reis, pelo Pr€lvimento, assignatura da
Carta, arrema ração e posse: e não proverá Moedeiro
algum fóra do numero, nem levará dos pr.ovidos 9Ut.ro.
algum e~olumento ,'.OU gratiticação. por qualquer ti..
lula que seja. com pena de privação de s.cy offi~~º~ ,

LL. Extr. :rom. III. . ,LI -
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J O Juiz ~a Moeda falsa haverá de seu ordenado j

pelo Thesourelro da Casa da Moeda) quatrocentos e
cincoenta mil reis.

:2 O Thesoureiro da Moeda haverá de si mesmo
para seu ordenado um conto e duzentos mil reis.
com obrigação de dispender á sua custa- .papel) tin..
teiros) pennas. palmo e tudo mais necessario para
o expediente de sua Mesa e officio.

3 O Caixeiro do dito Thesoureiro haverá de seu
ordenado duzentos mil reis.

4 O Escrivão da receita e despesa do mesmo
Thcsoureiro haverá de seu ordenado seiscentos mil
~eis.) com -obrigação de dispender á sua custa opa.
Fel e tudo mais) que for necessario para o expedi
ente do seu officio. e de não levar eme>lumento algum
á cLlsta de minha Fazenda) por fazer os róes) c assistir
ao pagamento das ferias) nem por trasladar a folha
00& C>rdenados) ou por outra qualquer diligencia do
meu servtço: e das partes levará os emolumentos.
~ue· justamente lhe tocarem pelo Regimento geral.
eU' paJlü€ulac. .

5 O Escrivão das Conferencias haverá de seu ar.
denado qlJoatFOcentos e sessenta mil reis.; os emolu.
mentos das partes. que justamente lhe tocarem) com
a's mesmas obrigações impostas ao Escrivão da re-
ceita. "

6 0 Escrivão das compras do ouro haverá de seu
8pd(HJfldo quatro.centos mi I reis. com. as mesmas abri..,
gaCi.Õ€s, impostas ao Escri'vão da rece~ta: e das partes
l'evará" os emolumentos ). que jusramente lhe deverem.

7 O Juiz da balança do ouro. que tambern ser..
ve de Ç!uarda-livros) chamados da Casa. c Compra..
dar <!los materiaGS precisos para o 1~'loJ' do ouro e pra
~a'; par to~k).g esEes empregos haverá de seu ordC<J1ado.
setecentos mil reis) com obrigação. de dispender á
~ua (Justa tu{j'o que for neeessi\llio para o expediente
do seu offieio.
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8 O Jui't da balança e Provedor do peso do di.
nhei have"rá de seu ordenado trezentos e sessenta
mil reis J com as mesmas obrigações ....do Juiz da há..

. lança do ouro.
9 O Ensaiador mór ha verá de seu ordenado du"

zentos c cincoeJltfl mil reis; c por cada \1m ensaid)
qlle fizer do meu serviço J le\'ará duzentos e cincoen
ta reis, e ~eis grãos de ouro de abatimento para a
despesa dns ingredientes e instrumentos do seu officià,
que rodos serão feitos e pagos á sua custa: e por
cada um ensaio de ouro, que fizer para partes, I •
vará dcllas setecenw e cincoenta reis.

10 O segundo Ensa iador haverá de seu ordenado
duzentos mil reis; e os mesmos emolumentos e des
contos, concedidos ao primeiro.

II O tcrceiro Ensaiador haverá dé seu OFdenado
cento e vinte mil reis, e na-da mais. .

12 O Fiel do ouro haverá de seu ordenado tre
zentos mil reis: e o seu Ajudante cento e ci.ncoen..
ta mil reis. .

13 O Fundidor e Afinador do ouro haverá de
seu ordenado quatrocentos mil reis: e o seu Ajudan.
te qualienta e oito mil reis. ,

14 O A:bridor geral da Casa J qU€ actúa~mente

existe, haverá de seu ordenado seiscentos mil reis; e
do dia. que principiar a vencer, lhe fica.rá cessando
o salario.de uma pataca por dia, que lhe tenho con..
cedido por Ah'ará de fóra ; e por cada um Cunho·,
que aorir de novo_para dinheiro de ouro, levará tres
mil e dllzentos reis: e para dinheiro de prata, dou!J
mil reis;- e par.a dinheiro de Cobre» mil e seiscentos
~eis; ·e por «ada um ponção de Retrato levará vinte
e quatro mil reis. E porque com este ordenado e sa
là'rios vai oastl1nrement-e soccorrido com excesso do
seu merecimento: Ordeno, que se ponha eh) ..silencio
perpetuo a causa, que o dito Abrido'r geral faz no
Juizo dos feitos da Fazenda ao Procurador della I

LI 2 .

I
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,pelo augmenro das, prop~nas e preço, das aberturas.
Esre ordenado porem nao contlnUaTa para os mais
Abridores geraes da C<lsa, que lhe succcderem ; por
que sendo outro algum provido depois do actual. se
me ha de fazer presente. para lhe constiwir novo or
,denado pela medidi-l do seu merecimento.

15 O Abridor dos Cunhas haverá de seu ordenado
duzentos nül reis; e os mesmos emolumentos das C1ber_ .
turas • que fizer. e vão concedidos ao Abrid.or geral.

16 O segundo Abridor da Moeda antiga e mo.
derna haverá de seu ordenado duzentos mil reis; e
os mesmos emolumentos de abertura. concedidos ao
primeiro Abridor. excepto nos ponções de Re.trato
para Moeda. por cada uma das quaes levará sómen.
te nove mil e seiscentos reis; e sendo para barra de
ouro J delUs mil e quatrocentos reis.

17 Para se evitarem as con.tendas. que ha entre
os Abridores J querendo cada um pôlra si as aberturas:
Sou servido J que daqui em diante se fação todas por
distribuição-, as qU7 forem de Cunhas, principiando
pelo A~ridor geral ~ e correndo pelos outros igualmen
te j a qual distribuição fará o Provedor, e della terá
um livro j e as que forem de Retrato J encommendará
o Conselho da Fazenda ao A bridor. que for mais pe
rito em attrahir a semelhança do Original» sem que
haja distribuição, salvo se todos tiverem, iglnll pericia,
de que o mesmo Conselho mandará fazer o exame neo;
celisario.

-18' O Guarda-Cunhas hàverá de seu ordenado du
zentos mil reis.

19 O Meirinho dJl Moeda haverá -de seu ordena
do cento e oitenta mil reis: e o seu Es.ctivão cento e
vinte mil reis.

20 O Porteiro da Casa e portas do páteo ha verá
oe seu ordenado duzentos mil reis.

2 [ O Continuo da Casa da Moeda e Apontador
dos ~~mens) que trabalhão na Fabrica) haverá de ~e~
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ordenado por ambos os empregos quatrocentos mil reis.
22 Cada um dos tres Ajudantes do Ensaiador ha

verá de seu ordenado setenta e dous mil reis.
23 Cada um dos tres Praticantes do Abridor ha.

verá de seu ordenado noventa e seis mil reis. E os
Praticantes e Ajudantes supranumerarios do Ensaia..;
dor e Abridor não venceráõ cousa alguma, em quan4
to não entrarem no numero dos tres, que actualmeu...
te ha.

24 O Moedeiro do numero, que for nomeado para
Recebedor dos embrulhos) será um dos mais ab(ma~

dos e verdadeiros, que houver nesta Çidadc; e seri
proposto pelo Provedor da Moeda) que ficará respon
savel pela sua falfa, e provido pelo Conselho da Fa
zenda; o qual Moedeiro haverá de seu ordenado ceu
to e vinte mil reis, pelo Thesoureiro da Casa.

25 Cada um dos tres Moços da. Casa da Moeda.
ha verá de seu ordenado. duzentos mi I reis J e nada
maIS.

26 O Mestre das balanças da Casa da Moeda ha
verá de seu ordenado setenta e dous mi! reis•
. 27 O Thesoureiro das Rendas e Esmolas. 3ppJi~

cadas para a criação dos Meninos enjeitados, haverá
setecentos e cincoenta mil reis pelo Thesóureiro da
Casa da Moeda cada um anno J por tudo o que até ~
presenre levava na dita Casa.

C A P I T lJ L O XXXIX.. .

'If1te1tria geral da Arlilherit1 e Armaz:ens dó Rd1JO..~ )

O Tenente General da Alltilheria do· Reino é
mais Officiaes da· Tenencia J alem dO!i· sordos eorde..
nados) qu j·á levão pela Reparüção da Junta dos
Tres:Es[,dos~ no Alvará de 13. de. Julho de I751 llJ

levaráã mais' pelo Thesoureiro do~ Arroa·zens os ar..
denados seguintes!. . ---" .
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I O Tene-nte General haverá de seu ordenado
p,e1o Thesoureiro dos Armazens urn conto e quinhen.
tos e dez mil reis; e haverá de mais as liberdades,
que actu:1.lmente tem nas Náos da India; mas não le.
vará mais cOllsa alguma á clIsta de minha Fazenda,
nem ainoa pelas rubricas dos livros, PQis por tudo vai
attendido. E das, partes levará os· mesmos emolumen.
tos, que actualmente leva; mas porque não tem Re.
gimento claro, o pedirá no Conselho da Fazenda no
emp.o da Lei.

2. O Escrivão da Mesa grande da Tenencia have.
Fá. de seu oFdenado pelo Tbesoureiro dos Armazens
seiseentos e Gitenta mil reis, e nada mais á custa de
m·inha Fazenda; e das partes levará os emolumentos.
que direitamente lhe pertencerem.

'3 O Escrivão dos Armazens do Reino e Torre
da Polvoiía haverá de seu ordenado pelQ Thesoureiro
.-Jos Armazens quinhentos mil reis; c os tmolumentos
das partes, que justamente lhe tocarem.
~ 4 O segundo Escrivão dos ditos Armazens do Rei.

no haverá de seu ordenado pelo Thesoureiro dos Ar.
ma.zens q.uinhentos mil reis; e 95 emolumentos das
9artes.
,5 Q. AlmolGarife da PaI vara haverá de seu arde.
nado e pan aluguer de casas pelo Thesomeiro dos
Armazens quatrocentos e vinte mil reis; e das partes
levará os emolumentos e táras, que justamente lhe
tocarem. ~

6 O Almoxarife dos Armazens do Reino haveri
de seu.or.denado.- pelo Thesoureiro dos .Ar.ma,zens dfl·
zentos e cincoenta mil reis; e as meias táras, que lhe
e~tão concedidas no dito Alvará de r3 de Julho de l7Sr•
. 7 O Escrivão do cargo de Tenente-General have.

r!:Í de seu ordenad0 pelo Tbcsoureiro dos Armazens
qpatro.c.el)tos- m iI reis•
. 8 O 0fficial papelista, da Tenencia, que tambem

:serve de Apontador dos trabalhadores. dos Armazen&
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do Reino c dos Arriiheiros, que trabalhão na~ fairl~s
da Artelharia; por todos estes empregos ha vérá de seu
ordenado, paao pelo Thesoureiro dos Armazen~, du
zentos e quar~nta mil reis; e os emolumentos das par...
rer ,. que justamente lhe pertencerem.

9 a Offieial do Registo da Tenencia haverá de seu
(i)rdenado, pelo Thesaureiro dos Armazens, duz.ent6$ e
quarenta.mil reis; e os emolumentos das partes, qué
justamente lhe tocarem.

10 a Escrevente da Tenencia haverá de seu
@1'.-:nado, pago pelo Thesoureiro dos Armazens.
duzentos e quarenta mil reis; e os emolumentos das
partes, que justamente lhe tocarem.

I r o.s tres empregos acima referidos de affieial
papelista, Offieial do registo e Escrevente da Te..
neneia serão da data deste em diante offieios de
earta; e a propriedade de1Jes da minha data, pela
repartição do Conselho da Fazenda, donde se porão
a concurso, para serem providos em fórma regular.

12 O. Coronel da Artilheria haverá de seu or
denado, pelo Thesoureiro dos Armazens, em lugar
das propinas. que levava pela Tenencia, duzentos
~ sessenta mil reis.

13 O Capitão da Artilheria hav~rá de seu orde-.
nado. pelo 1 hesoureiro .dos Armazens, pel'a mesma.
razão do Coronel, duzentos e cincoenta mil reis;
e os cmolumennls das ~rres, que lhe costumão paaar.

J 4 O Porteiro e Guarda-Livros da. Teneneia °ha..
~rá 'de ordenado, pago pelo Thesourei"ro Gios Ar-.
mazen.s, du.zenros mil reis; e as emolumentos da~ ,
p"àrt"es, que direiramente lhe pertencerem.

1- 5- O Meirinho da Teneneia haverá de ·seu or_
denado. pelo Th~s'oureiro dos Arma.zens. além· do
que tem pe'la Junta. cento e trima mir reis;' ~ os. ~

emolumé,nros das parteg, q.ue lhe to€aré"m.
16. o, Escrivâ!O do dito Meirinho, que não lev.él'

oNenadO..a:lgum pda Juarat ).lta\-'ent' de seu ordelílado·.
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Armt:lzens de Guiné e btdia.

= O Provedor dos Arltlaze~s de Guiné e Jndia'e 'Ar..
madas haverá de seu ordenado) pago pelo Thesoureiro
dos Armázens) dous contos e quarenta mil reis; e
sessenta -mil reis mais •. pagos pelo Thesoureiro da Casa.
da lndia. Tambem haverá de precalço a extrinca das
Náos • qlle vão de viagem para o Estado da India. e
as táras de tudo o que vier p~ra o serviço dos Arma.
zens. o~ e ntre por cOlHa de minha Fazenda) ou por
conta dos .Mercador~s; e das partes levará os emolu~
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me-ntos) que dir€itamente lhe pertencerem. Não le
vará"porém daqui em diante cousa-alguma pelas dez
licenças de pipas. e duas arrobas de especiaria • qu~
ântigamente levava d< s ~ Náos .da -~ndia-, nem para
âluguer dé casas. nem salário de ru1>r 'iCas ) as Lista!!
dos RegiFI1entos·~j.· e'os Livros dos 'ArrnazeQs; nem as.
escoras ,··que.~~rvem Ra :Fabr.ica das Nãos ; nem lenha'
da Ribeira, nou mastrQs 1v.elhos:. ITem outra cousa alguJ
ma cm <Bitihéiro,;l Olf>bs:pecie pGr esta, nem por outra.
atg~ma'r~partl ãli)" deflf1:linha Fazenda; f-pois. por tudg
vai attendid@ nos dites otdcnados. pr.ecaLços 'e emolu
nfeAtos. . • . I ,

. r Prohib'à -perpetu..amente a. todos os Officiaes.
assim do governo. como do' serviço da Ribeira das
Náos. Mestres., IApprcndizes ,.e ~Jjabalhadol1es. que
della.?ão tirem lenn-il; ou eavacos.lllg~ns. ;com' pena:
de 5"er.em age su.spens(:)s e ·presos_., 'e de p~rder.em. os
quarteis.. ou ferias, que ti~erem v.enqido ll(i) .tempo-da
tran.sgressão. ficando inhabilitados, ,para mais me
15ervir.ertl na dita ·Ribeira•

. 2 Mando, que wda a lenha.., cavacos fe madeira
ihuúl , qwe)result-ar das obras.da Rimeira, e ,das que se
fazem.::1 bordo dos Na'vios., ~toros. taboas e remos., e
mastros quebrados, ou outros quaesquer frrtgmentos
velhos das .e~barcações grandes e pequeftas de 'meu
servi~o, ~e llJumem e recolhão: na casa da lenha. que
ha na· mesma Ribeilfa .LGOm· ISsistencia' dos Guaordas
ceHa i, t:1a 1f.órma.do 'seu (Reg4mento; e tante qlfe a ·dita
eas<f· estrver cheia , ' se venda 'em preaãe pubhco a
quem ·por ella 'mais dér.• €arregando-s~ o seu preço
em r<lceita ao rThesoureÍ1;o dos' Ar.mazens ·na [órma do
lIf~smo Regimento. E porqliJre as aparas e ~avacos
ln'ludos-; t!füJ éf~:a d1fa~s6 fazem~. Ilão soffrelJl esta de
lUora pe1ó 2€'mba~a.ço que c"ausao 'na lRibeira: orde
ltÚ>., qU€J C<!llttinuadame,ntccs.e vendão 'fi quem os qui
zer c~mprar ,por. .panll"Os de certa medida t e preçe •
que o.Pto.vedor com qsr Esqivães da sua Mesa pruden-

LL. Ex/r. Tom. 111. Mm'



temente taxarem; toma-ndo~se em lembrança as ven4
das por tl"liudo, para no fim de cada semana se-Ca;rre.
gar ~m receita ao Thesoureiro. ~

• 3 Na .decliha.4ão da tarde -de cada. c;jla dp trabal~

se levantarfÍó o s.erúço os Apprembizesldos Mestres da
Ribeira, r. para' recol<herern noda& S2 di~81: lenhas.
cavacos e ~aueiras inureis na' casa , em",'que se de..
vem gllardar; cama tarnoem para. -ajuntarem todas
as aparas. e cavacos rnrudos 'paJa urp c;~rt<:> Lugar da
Rib~ira ,1 em que conti uad;l,liIj)ente- se,hãQ de v-ender ..
e as lenhas t cay.acÇls e madeüas ve1ba t iJilUteis, que
vierem de bordo das Náos, serão conduzid,as nas.La,n
chas das \n~smas Náos co guia· dos Gu=ardas, que
lleUas assist irem; e serão descarregada$ na Ribe~ra;

pelos, Remeiros das meSi01<\S Lanchas,. e recolhidas
palra, a casa da gqãrda l'lelos dito" Apprendizes. I
<'~ 4 _ ü Provetlor' deputanr para . referidas ,diligen",
cias os Offieiaes pr.ecisoS"; de que ti \'er ma~or confian..

I ça; porem para ~ venda Cilas lenhas grossas, macleiua$
inuteis e mástros velho:;, deputará sempre .um das
Escriváes dét Mesa gralilcre 'com os tn!ÜS Ofãciaçs me.
tlOt:eS, qúe'[orel1ll ;net'essartçs pe ao dito E~QrLvãq s.erãq,
entregues as lenibran:ça:s .das. vend~s miu~hs, para. dQ:
tudo fazer receita ;1.0 Tbesoureiro, dando C()~r.i} aQ

/ Provedor de o ha VC'1l executado. j

5 Por outro AIVaTá dare" .plena providenci.a spbre
a ,~Is.todia.e gONerliT,O' llItliVtt:lWll. da,~ibeira Jdca..~ ~áosJi

m.as para. qtre !lO en~amo me!I),b11 S~ e i1fefll 'algl.Jns dI)
descamiahos, que.se c.olB~ et.te.m: O,rcieno, q).1~~ Pro
'led.qr logo faça rltpar. tonaSJ é\&"' p0t:lla-S e, IlUr~a-s,.q\le.
hOtl v-er pura a mesma: Ribé~ra; exceptb 'atpriw'pal ~ o
glJle sómenre por: esta entrem cisaiãrJ 1l.0du.asLpeSSOjlj ,
q.u:c. coa.cIDrrcrem arn r;nal1do e~servi:ç :rle.$ {ei.t4tJUa;
guardando o .Porl!'eiro I1váola vçl mellte..tod~s 6S'.obllig;t'
çZ>:<fS' do St:!l.Regiru-dn. o, CúOlrpena) d.e p~liGÜmen'o, dor
offilçi:o pan a pessoa, que o denuna::iébl'.r- 1 ) ',<>S

á N~O' sam.rã 'peJia ditél poeta pesooa -alguma ~o1a •
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pote, sem que seja bHscada e :zpalpada pelo moça do
Porteiro; e assim mesmo serão aberras e vistas todas
as canastras, condeças, cestos e outras vasilhas. em
que entra o mantimento para os Officiaes e Trabalha
dores, quando voltarem para fóra: e achando-se nas

,ditas vasilhas. nas. algibeiras. ou em outra qualquer
-parte. alguns materiaes. ou mantimentos da Ribeira

escaminhados; os Guardas della prendão logo os
descaminhadores • e dém parte ao Provedo·r; o qual
castigará os presos arbitrariamente. sendo o descami-

<oho até a quantia de um cruzado; de modo, que
sempre restituão.o que descaminbarem j e fiquem pri
·vados de mais servirem. ou entrar.em na Ribeira,
·sem appellação. nem-aggr.avo. com ta11to que o casti
.go corporal. não .e~ceda trinta dias de prisão:. e pas
sando o descaminho da dita quantia, autuará. os pre-
isos, e os remerr:erá aos' ,] uizes dos feitos da. Fazenda
.para os sentenciarem nal1fórma de minhas·Ordenações.
'I 7 Cada um dos seis.Escrivã<!s da Mesa grande ha
'Verá de seu 0rdenaclo,J pelo Thesoureiro dos Arma.
zens, setecentos e vinte mil reis; e os emolumentos
<das partes, que direitamente lhe pertencerem; e nada
mais á- custa d~ mi ha Fazenda, nem por esta, nem
por outra alguma repartição.• s~ja qual for o titulo"
por que até o prese/ue "'O \"eva\lão, e:xcepto pelas duas
incumbencias ~ que se seguem.

8 O Escrivão da Mesa; grande Antonio Thomaz
:Ferreira, que (fctualmente está <mcarregado do expe
aiente d~8 dous Regim~1'ltos da Marinha, pela provada
'i'Rt.ellJg.enc;ia e exporienria', que tt1m desta: ma.teria, ha
verá mais de ordenado. pelo trabalho de todas as
txpedições dos ditos Regimemos, em quanto as fizer,
duzentos e ,trinta e quarJ10 mi,1 reis. pagos pelo mesmo
Thesqurei fO. E (). Escri\lão Francisc0 Munhós de AI.
tlarra:. que tambem actualmente- está encarregado de
EscrJ~o,do C@ntaQ}q}f,. do~ Arffià'lens ... e de Escrivãd
do Almoxarifado das Armas da Campainha, haverá

Mm -2 .',
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(mais de ordenado, pelo trabalho ôestas duas incun;r.-'
bencias t em quanto as ;"gerv-ir t outros duzentos rê trinta
~ quatro mil reis cada um anno J pagos pelo mesmo
Thesoureiro.

9 Mas porque os referidos empregos não s.ão pro.
prios dos offieios dos dous Escri vães da Mesa grande: t

'que os seFvem t nem se podem commerter. por distribui·
'ção aos outros J por ser necessaria par.a. eHes. uma par..
'ticular pericia t actividade e expericncia,: Hei por
bem, que quando vagar qualquer das ditas incllmben..

...cias por falta, ou impedimento dos Escri vães I que
-actualmente as servem, o Conselho da Fazenda t pre.
(cedendo informação do Pro.vedor dos Armazens, en-
carr('gue cada uma delJas ao Escrivão- da Mesa gran•

.de ~ que mais activo, pratico e experimentado for para
.nella bem servir..

10 O' >Thesoureiro dos Armazofns haverá de si
.mesmo para seu ordenado um conto e duzentos m~l

reis, e nada mais á custà de minha- Fazenda J nem por
esta J nem por outra alguma repartição•
• J I O Contador dos Armazens haverá de seu arde.

mado, pelai Thesoureiro delJes. novecentqs mil reis;
,e os emolumentos das.. ,p.artes J -que clireitalJ1eote Ilhe
.pertencerelítl • (lI nada mais. I ' ..

ê 12 O ExecutorAos A rmarzens haVtqrá de seu' arde.
nado. pelo Thesoureiro delles J quinh 1.)tOS mil reis;
.e quatro por cento 'á custa de minha Fa'zenda) de"co•
.do o dinheiro t que por execução fizer entrai: no cofré
,e receita do ThesouI:eiro J e as a,ssignaturas. como le
vão os Corregedores do Civel da Gidade (I) na pane,
~m -que lhe for applicave1. ,
, 13 O Escrivão do dito Executor haverá de seu

- ordenado duzentos mil reis, pagos pelo. Thcsoureiro ;
e tres por cenro á custa de minha Fazenda, de todo o
dinheiro. que por execução entrar no cofre; e os e,mo
Jumentos das partes, que direitamente lhe perten
cerem., _ .:' "

,(I) V. Alvv. de 7 de OLltLlbt;o de 1745 te 7. de Janeiro de 1750..
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, '1.4. o Escrivão da Provedoria aos Armazens ha
_'lerá de seu o Clenddo, pelo Thesoureiro delles, trei"
.zentos e sessenta' mil reis ;. e os emolumentos das par.
tes,» que lh'e tocarem.

, 15 O Almoxarifc dos materiaes haverá de seu orde
.nado seiscentos, mil reis·, pagos pelo Thesoureiro dos
.A.rmazens. e nada mais.

16 O Almoxarife da Ribeira. haverá de seu arde:.
nado quatrocentos- e oitent~ mil' reis; e qu~renta mil
reis para o moço, q.ue. serve- nos Armazens do Almo
xarifadQ. pago tudo pelo Thesoureiro: e mais haverá.
de precalço as tralhas das velas. chamadas. relingas•.•
, 17" O Escrivão do Almoxarifado da Ribeüa haverá .
.,:]e, ordenado I pago pelo Thesoureiro dos Armazens I

:qu.inJhe.nros e ciacoenra mil reis; e.os emolumentos das
.'parres, que .direitameme lhe. tocarem. .

18 O Almoxarife· dos mantimentos haverá.de ar•
.dénado. pago pelo Thesourei'ro dos.Arrnazens,. tre.·
zentos mil reis., e nada mais.

19- O Escrivão do dito Almo.xarifud(){haverá de
'ordenado, pago pelo ,Thesoureiro dos Armazens. tre
zentos e:oitenta mi reis; e os emolumentos das par
tes·, que' jusramente lhe deverem.

20' 0~ Cosmog1fafo. mór do Reino e Lente.de Nau..
fica ha;ver~ de. ordenado, .pago pelo .Thesour.eir.o"dos
Arrnazens. quatrocentos mil reis.
. 21' O Esérivão da Matricula' da- gente de Riba
Téjo haverá de ordenado, pago pelo Thesoureiro dos.
Armazens, setenta e ·deus-mil reis; e os emofumemos.
das partes. que justament~ lhe recarem. Este officio
he da minha data; e· não' havendo proprietario, o
Conselho da Fazenda o ponha a ,concurso.' .

22 Cada um dos deus ApOll radares da Ribeira das
Náos. dos quaes um tinha eXierci ia na Ribeira da te
\ha, ha verá de seu ordenado, pago pelo Thesoureir
Q?S Armazens. duzentos mil reis; e um cruzado POt
dia J em que fizerem ponto Jpago nas ferias da Ribei...
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ra; e mais cem' reis por dia, 'pagos nas mesmas ferias,
.para o moço do tinteiro. Estes dous Apentadores dis.
tribuirá o Provedqr, ou quem governar a Ribeira,
para diversos pontos; e cada um delles observará, no
.que lhe tocar, inviolavelrnente a [órma do Regimento,
lI1ão apontando Mestre, Official, ou Trabalhador
algum, que não entrar no serviço ao nascer do Sol, e
n.elle continuar até que se ponha, entrando e sabindo
pela porta principal da Ribeira, com pena de perdi•

. menta do officio para a pessoa, que o denunciar.
23 €ada li m dos tres Escrêventes, ou Offieiaes

papelistas dos Armazens haverá de seu ordenado, pago
pelo Thesoureiro, cdelles, duzentos e quarenta mil l'eis.
~ agueHe , que assistir ao expediente dos dous Regi.
roemos da Marinha., haverá mais de ordenado.por este
trabalho cento e sessenta mil reis; e outra tanta

'''1uantia haverá o que assistir ao pagamento Idas Tor.
tes. I C gente do már, e o que servir de 'Escrivão dós
mantimentos haverá rn<lis vinte mil reis por este tra..
balho, pagos todos estes accrescentamentos pelo me.
smo Thesoureiro. De·stes tres offieios não de-ve haver
proprietarios de successão., porque se requer para elles
industria pessoal; mas devem ser todos providos Flor

. Alvarás, assignados por mim, em quanto.não mandar
o contrario, para vencere:m os ordeHados., que lhes
vão constituidos.

24 (iJ Guarda.livros dos Armazens haverá de seu
ordenado" pago pelo Thesoureiro, duzentos e ·qua":
Fenta mil reis, com obrigação de pagar á sua custa ao
moço. que ançla com' os livros., e de dar panno para
a Mesa grande .• tinta, pennas e arêa para todas as Me.
sas; e mais haverá das partes .os emolumentos J que
lhe tocarem.

25 Os Pagadores e Compradores dos Armazens
'serão dous., os quaes eu nomearei por outro Alvará.
c~m o ordenado e exer-cicio, que h'ouverem 'de ter;
p0is nunca devem de ser proprietarios; e sómente .de
vem servir, em quanto eu o houver por bem.
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,{ 16 ~ O Meirihho 'dos Armazeris háverá de sell·orde.
nado J pago pelo Thesoureiro delles) duzentos e cio..
eoenta mil reis; e o seu escrivão duzentos e dei mil
rcis: ~ ambos levaráõ das partes os emolumentos) 'lu~
pelo. Regimento. ou por Alvarás 'meus expressos lhes
tocarem. I j

. 2'7 O Porteil'O dos Armazens haverá de seu orde..
nado. pago pelo Thesoureiro delIes, dlJzel1~0s e qua~

renta m ii reis. com ob~igação de Ragar á' soa custa ab
moço, que o serve.

2H O Porteiro da Casa do Vedar da Fazenda ha
verá de seu ordenado duzent(}s e quarenta mil reis.
JYclgos pctlb TltesoureirO' dos ArfÍ!a2ens i cotl) <5brigafj:ão
de p~gar á sua cu.sta aq mpço, que o serve) e de'man-r
dar fazer a limpeza e armaç·âa ,da Casa.

29 O Porteiro ',da Ri.b~ilía das Náo~ haverá de seu, .
drdenadG) pago pelo Thesoureiro dos Armazêns. du
zentos e quarenta mil reis, com toda~ as obrigações »'

que já tem; e com as que mais lhe accrescerem)
pela nova providencia. que se ha de dar sobre a cu.
stodia da Ribeira. _

30 O Porteiro do J).l'mil''lem dos f1)<\ntimentos ha
~rá d<=.. s~u_ordenadq) pago pelo Thes'oureiro dos Ar
mazens, duzentos e vinte mil reis. ,\)
( j ( O Porreiro e Fiel do ALmoxari{l}po d3í: Ribeüa

qa: Ná s haveliá de seu ordenado. pago pelo Thesou.
ieiro dC:>.s· A.nmazen.) duZefiltos e vinte mil reis. I ..

32 O Porteiro e Fiel do Almoxàrifa.do 610 rma.
'l~m,doslmateFillesha.verá de seu ordenad.o-, ptlgo relo
Thesoureiro dos Armazens ) cento € noyenta e dousr
mil reis. . '. _
- 3-3 O Portei-ro dã Mesa gra.rnde e Casa rtQ despa

cho d0' Provedo na,verá pe SCtl.01 dc~o) pag9 pelo I

1:~solllreiJa' d~s rmilZe'l1s) çluiemo"s )c vinte e C'ACO

mil reis,., Com §)\j)r~{lção.-de fazer ªsua custã o acei,o e
limpeza da C:a:.sa·)e fMe~.· l' .,,,. : _ )

34-.1 Ca.\i.a UI • dos.·c!neo ç!mtinuos dQs:...t)Jrna'lcns
,r." ~



L E I S.

-haverá de seu ordenado, pago peJo Thesou'réiro <tel..;
les. cento e noventa e dous mil reis I com obrigação
(Je fazerem distribuidamente a descarga e despacho.
:da's madeiras e mais generos, que vierem para o.l1·Ar~

mazens, .ou venhão por conta.de minha .Fazenda, Olli
por conta dos Mercadores I e de assistirem ao peso I e
fazerem as conduc~ões dO'biscouto dos fornos de'VaI
d'e Zebro, sem que lev.em mais cousa alguma á .cUita
.de minha Fazenda, nem .das ~pattes•

• J f "

L. 35 O Patrão mor haveta de"seu ordenadb., pag~
pelo Thesourerro dos Armazens, ,duzentos mil..rei.s; e
quatro !!,oios de :tr,igo I pagos no .Regllengo Ide ,Paç
f1}é~ A"cos ;' e nad·a mais á custa <!le 'minha Fazenda,
néJ~ .a/titulo' de aluguer .de .casas , :e idas .pflrus levará)
08' emolu,mentos. que justamente Ihe:'toQarem. . ~

36 'O Mestl'e da Ribeira das Náos haJterá de seu
ordenaç,fa duzentas mil reis, pagos pelo Thesoureiro
,dos Armazens; .e quinhentas reis .por dia, pagos nas·
f-erias da Ribeira, -e nada illais: f; ,

-. 31 'o mesma .ordefl~âo ~ t:alario haverá o Mestre'
,dos Ca1afa teso J I •

r 13 8' tQ MeStre das velas ha-ve.ra dé seu "ordenado"
,pago ,pela Thesoureiro dos Armazens., cento e vime
·mit reis'; "e ftesentos ·reis ·por dia', que trabalhar, 'pa
:gás nas ferias da Ribeira, e nada mais.

39 O, Mestre das embarcações 'ligeiras, que tam-:
bem traba.lha ·em algumas Jáos., haNerã de seu·ordena
do. pago pela Thesoureiro dos Armazens J' cent{) e
·mtenta mil rei'S; ·e quinhentos reis põr" dia, que tra
=b'àõJhar, ~agos ,nas ferias -da ,Ribeir·a t' e nada ma.is. r)

l-À.O' O Mestre'Carpintéiro de'obra''bra ca haverâde'
crdenaG(l)I., pagã Jcpel@ ThesoureÍ'ro dos A1'mazens..,
cento e viPlte mil reis; e guatracentos-e -e'incoenta rei~[

pár dia .que t·rabathar) .pàges pelas,-ferias da Ribei.!a
das Nãos.
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41 -O mesmo ordenaClo e sâlario bncrão o Mestre
Cordodro e o Mestre d03 Mastros.

42 () Mestre 'Escultor J Ferreiro J Sarrilh6fo J

Fundidor J Cgldeirei-ro. Vidraceiro .• -Funileiro J Pin
'ror. Esparteiro. Tanoeiro da Ribeir-a .• e o A pprova
uor dos vinhos J haverão cada um de ordin:t:ia qua
.tra mil reis pelo ThesGurei-ro dos i\rmazens. e o pre
'Ço de suas obras conforme se i\justar.em-:.e o mesmo
-haverá -o Parrão da Galé.

43 O Mesrre Poleeiro da I'~ibeira haverá de seu
:ordenado quinze -mil -reis. pagos pele Tbesoureiro
dos Armazens; e quarrocenr-ose cincoenta reis por
dia J que1:rabalhar. -pagos nas 'feria'S da Ribeira.

44 -O Geographo dos Armazens. que faz os in
strumentos Nauricos. haverá de seu 6rdenado vime e
e quarro mil -reis, .alem do preço de -suas obras J :Fil..
gos pc10 The-soureiro dos Armazel1'S.

45 ,'Cada um dos cinC0 Contra-Mestres éia Ribe-i
ra haverá de seu ordenado. pago }3elo :fbesoureiro dos
Arma zens , cem. -'e dez mil reis;·-e quatrocenws e' c-in...
coenta reis por dia J que trabalha'l", pagos I~as ferias da
Ribeira. O .Co·nrra.Mestre, que assisti'r á consirucçiG
das Náos. gue fabricar o Mestre Inglez J ha.verá 'maia
quarenra mil 'leis ..de ordenado , p~gos pelo ,mesma
Thesoll rei 1'0.

46 (} Guarda da 'Feitoria da Ribeira -haverá de
seu -ord<madu, pago pelo Thesoureiro das ArmalZens ..
duzentos e vinte mil reis.

47 'Cada um dos sete 'Guardas da Ribeira haverá
de seu ordenado 'cemo ·e vinte mil reia) pagos pelo

'Thesoureiro dos Armazcns. - -
43 O Guarda da Caldeir-a dos'mastros de Alcantara

'Vencerá oirenta reis por dia. pagos naiS fellioas da Ribeira.'
. +9 .0 Pi'loto mór da Barra haverá' de seu·ordéna.
do. pagos pelo Thesoureiro ·dos Armaiens trinta n:ül
neis; e os ~molumeQtos_ das Danes.) -que direitamente
lhe perrenGerem. '.. .

LL. Ex/-r. 70"'. lU. )In
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50 O Commissario -da agoada da Feitoria do Cha.
fariz vencerá dU?et1,toS e quarenta reis por d.ia t que
se oecupar, pagos pelas despesas miudas dos, Arma.
zens.. E o GlI.arda-pipas da mesma Fei·roria veltce'rlÍ
.do mesmo modo cenro e vinte reis, e mais dez reis
por cada pipa, qU'e encher J com obrigação de teJ
dous· moços par~ este serviç.o; e para carregarem os
barriz e fa;.;erem o mais, que for preciso" e de dar
á s~Ja custa 05- batoques de cortiça,. que forem neces.
sanas.
I 5 I O Commiss;:ll'io da F€Ítoria e Tanoaria de
B.eleQ1 vencerá duzentos e. quarenta reis por dia t pa~

gos nas ferias da Illesma Fabrica. E o Mestre da.dita
J'anoaria venccl'á do mesmo quinhentos reis J em cada
J./In dos dias t qu,€ trabalhar.. ' ,

52 O Physico mór da Armada t em lugar das aju.
das de custo, qlle atégora vencia t haverá vinte e qua.
tro mil reis de ordinaria t pagos pelo Theseul'eiro dos
Armazens: E o Cirurgião mór dezeseis mil reis.

53' A Mesa J. que trata· da criarão- dos Meninos
expostos. ha verá cada u.:rn anno do Thesoureiro dos
Armazens oitoqento1i € tr.inta e seis mi1reis ,.em ll:lgar
~as ,propinas ~ que lhe ·cú:s$ão..

C A P I T U L O .XLI.,

€aS<l'S t Mestli5. da rcpar#yáo dos, Armazens: um por
centa. do ou.ra e pár) Era):'i e outrOI•.

O 1'he~ollreiro <}'o um por cento e pão ~·BrasiI,'

haverá de si mesmo- para. 'seu, ord~naeto seiscentos e
quaretHií\ mü re,joS; e.- paga'vá ao Escri vão da SIda rec€'ita
qtlíltH1l0eliltos-l'Flkl r~is de_mÓena~o., com obrigàção de
tr,as}aclar a folha dos lUfO!! e tetl~as. e de não kv:ar
~aj cousa~ a>!gUI'I'l::,l,ár ClISti"Çt de minha Fazenda. e só.
I:fl~J t~ çia..s.; pa:rt€,S h~·va.rá o.semolumen:tos , que pelo
,Regimento lhe tocarem.

t
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J Os Off.ciaes da Casa da Moeda t que levavão
propinas pelos Armazens, não devem levar cousa al
guma; porque vão attendidos nos ordenados da sua
mesma reparti·ção.

2 O Thesoureiro do Consulado da entrada haverá
de si mesmo quatrocentos e cincoenta mil ·reis de or
denado, cor.n ob-rigação de cobrar o .rendimento do
Comboio. que .sé paga na mesma Alfandega. em que
reside: e não levar.á -mais cousa alguma. nem das
par es. nem de minha Fazenda; pois tambem lhe
fica exrincra a ajuda de custo, que tinha por Alvará
de 4 de Abril de 1677- Pagará de ordenado a@ Escri
vão de sua receira trezenros e dez mil reis: e ao Fei
tor da balança trezentos e trinta mil reis. Ao FeireI"
da port·a cento e vinte mil reis: e ao Mercador das
fazendns oitenta mil reis; por&m a ·nenhum destes
om iaes se levará em .conta o dito O1"denado, sem
juntarem certidão do Provedor da Alfandega. por'
que conste. que assistírão sem falta a todas as horas
do despacho. ordenadas no Foral..

3 O Almoxarife do Armazem do Jardim da Cam-·
painha haverá de seu ordenado quarenta mil reis: e
o seu Fid duzentos reis por d.ia.

4 .0 Ahhoxarife do~ fornos de VaI de Zeoro· ha
verá de seu ordenado duzentos mil reis; e nov·ecentos
reis pela manllfa.ctura de cada um moio de trigo. re.
duzido a biscouto. pago tlldo pelo Thesollreiro dos
Armazel~s: e ficará proprio para '0 dito Almoxarife o
farélo e rolão I que se timr da farinha e biscouto bran
co. com obrigação de pagar á sua custa ao Mestre '
maior, Ajudante. T~'abalhadores,Escolhedores e ]0
eiradores de trigo. e de €omprar joeiras., peneiras,
espartos , asteas. pás e lenha.

5 O Escrivão do dito Almoxar.ifado have-rá de
seu -ordenado cento e vinte mil.reis; e o Fiel da Fa.
brica quarenta mil reis. O Meil inho tr.inta mil reis;.
e o Mestre maior oito mil reis.

Nn 2
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tI'orres da Barra•.

o Mmoxarifé da Fo.rtaleza, de. S. Julião da Barra
vence.rá por dia cento.e sessenta reis; e o se.u Escdvãó
cento e vinte reis J pagos.. pOI: seus assentos no pé de
Lista.

] O Almoxarif.e da: For.tale·za'·de & Vicente de Bt::..
lém venc;erá.por.dia. cento e vi,ore reis; e o seu Escri.
vão cem .reis •. 'pagos por seus ·assentos no pé de Lista."

2 o. Almoxarife da Fortaleza de S. Lourenço da,
Caooça SêGca vencerá por dia cento e sessenta reis; e
() seu Escrivão cem reis J pagos por seus. assentos no p.é:
de. Lista.· .

3- O·Almoxarife da 'Fortaleza de-·N-ossa Senhora da
.Luz,.de Calõcaes. vencerá. por dia cem reis; .e o seu Escri.
vã.o oitenta reis) pagos por. seus assentos no pé de Lista.

4. O ALmoxarife da F.ortaleza de Santo Antonio da·
Barra vencerá. t'0r dja cem reis;. e o seu Escrivão ai.
tenta. reis.) .pagos por seus assentoa no pé de. Lista.

5 O Almoxa ife. da For~aleza. de-. S. Sebastião de'
~a:parica vencerá pOf< dia cem reis;. e o seu Escri vâ().
«:IUeara.lreis, pagos, por. s~us asStlntos na p.é. de.. Lista

C A. P. I~ T U· L OJ XLIII...

Pinhaes••

.. O Güarda 'mór dós Finh"aes dos Medos haverá de-'
seu.'ordenado vinte e quatro mil reis. O seu Escrivâo,
doze mil reis J e o Coute·iro outros doze miJ reisl,. e a
rama da limpeza dós Pinhaes.

I Os Ofheiacts- do. ("oFlSlloJndo da sahida vãi:Yatten
didos na sua repartição em tituLo separado J e não de'"
vem poi' esta lewrcQ\<lsa,alguma...
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C A P. P.'F U L O X LIV:_
Lastros do Rio deslQ Cidadrõ-

1 O Gúarda móI' dos J.l.a-stros eto Rio d-esta: Cidàdé-
haverá duzentos miJ!rcis de seu ordenado; cincoenca
mil reir pages p lo Thesoureiro dos Arm2zens ;'OI:lt1"OS

cincoenta pelo l'~eseureiro da Alfandega grande oe t·a:
Cidade;.ol:ltros-ciJ1Coenta.pe.lo Thesoureiro das despesa'
do Conselh0-da- Fazend ; e outros cincoenta mil reis
pelo Thesoureiro d€ um por ce-nto e páo Br-asil j e maiS'
haverá, mil reis. por cada uma embarcaç1io m r('ante'
Natural, ou Estrangeira, q e trouxer lastro. ou o to
mar' Reste porto; e úm cruzado· pela que não trouxer
lastroJ , nem neste porto o Cal regar> na fórma da Carta.

I Supposro que pela-·Cut:a 00 d~to Guarda mór._ e
pelo Alvará--d~ Lei de 24 de Fevereira de 1744 eHejão·
dadas alguma.s provideflcias -pa-ra--se evitar, que: se lan-·
cem lastros, Ou entulhos no Rio. de que re.sulta· um·
grave damno á Barra) tem mostrado a experiencia. que'
não são as que basl.ãa para suspender esk prejuizo. que
he de consider.avel importancia, principalmente Ror
falta de' Guardas menores. qlJe -vigiem as· dilatadas.
praias da Marinha -desta- Cidad·e· e seus Suburbios; e"
querendo occorrer ao referido damno: Hei por bem ~.

que o dito Guarda mór Ilomêe mais seis guardas me
nores) além.dos .dous, que.já-tem., para dLtribuir por
todos oito a. descarga e carga dos lastros) e a. GuaràaJ
das praias, em que os Ribeirinhos· mais cantiimadã
mente costernão' lançar entulhos. para (;JS levarem os-o
refluxos dos mares.·) tendo dO\Js, delles .GOlrtinuamenr~·
nas pontes déPlim peza da Cidade, pa'ra que nao deixem
lançar lamas.' nas pnias)- tlem no Rio. Todos os di.roslo
Guardas receberáã o juramenw nas mãos do Guar.da
mór, de que s-e:fará assento em um livro. t} terão. fê:
como tem os ES1Cri.vães •.e p@derá@ fclZer pt:isóes;,.:cdmo
fazem os Alcaides ~ usa-ndoede codos os priv.ilegi.os,. qu~.
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'.
gozão os Offi.ciaes dos Armazens' e Ribe.ira das Náos :
e se procederá contra quem Ipe resistir, como se pro.
cede contra os que resistem aos Officiaes de Justiça e
FazCnda~

2 Cada um dos ditos Gl,taJdas menores venc;erá para
~eu mantimento- cem reis por dia) pagos naS ferias da
Ribeira das Náos; e á custa das partes levaráõ nlJZentos
reis por diâ , que ga"tarem abordo dos Navias, assistindo
ácarga, 'ou descarga dos lastros, na fórma da Carta
do dito Guarda mór: e o mesmo salario havetão os dous,
<;}ue assistirem nas pon.tesJ<ia 'Iimpeza dtl Cidade) pagos
J>elqs Contratadores, ou pelo co-fi-e da mesma limpeza.
quando es.t'J n~o andar arrendada ..

3 Q perpimenlO dos Bateis.e as penas de cinceenta,
mil reis,o e de duzentos mil reis, impósra.s aos que bale
qeão. ·ou. l-allÇão la·seros no Rio) que até ao pl'eseute
pe-rtel)cião,ao d~~o G4~FQa Ililór plela S'lJ.a Ca'l3t~ • se a.ppli.
caráõ ele hoje em diante) a;tl]etade p<H~ Captivo4, e ou.,
tra ametade -para os g~larGlas menOl)es_, repartida cnnre
eJles ig\:lall11enre; ~r quamo.o .diro Guarda mór pOl'"
'meu serviço e b~l1J dO,}í>ublico desisti.o do interesse das
dit~s p<:;n~asl p-Qr l!m SGU. assignado j que com es"te baixa•
.E d9 mes_mQ. modq sercão 3Rpl.icadas as penas) impostas.
a9S RibeiriQ.~Qs n.o dico AJvé.\.rá de 24 de Fevereiro de
1744) exeeptQ quand() houver denunciantes de fóra.
porque neste caso ser.á .u.mar ferça pa~te para os taes de.,
n~nciantes) QLJtra .pa.ra C.a-ptivos., e a outra para os
Guardas menores.

4 Vigi-aráõ. os, ditos Guardas com grande cuidado ~

q.ue QS Trabalhadores da limpeza não varrão as lamas
para os canos da Cidade) nem para declives, 6io~de as
enxurrada.s ~s·levão a de.sagoar IW [~io: e achando-os
l1t:St.'I.. culpa,) (i)l\ provando-se, que a commettêrão f pro.
cedet<1.õ contra elles. corno devem proceder contra os.'
.Ribeiriehos.f que lunçã.o lamas, ou entulhos tora da.'
p!l$tiUra,;' e as penas pecu.oi·al ia::; a's pagaráõ os'.Contlia.
tWQIe d.a l.iQ.'lWeza, por cuje imeres.se. e mandado s.e
com'mette a referida culpa.
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5 Do me mo-modo vjgíará'6, que as Barcas da l1m
pe~a não hncem lamas no Rio, e as v~o descarregar
no sitio àestinadq, debaixo. das penas irtlposta·s aos que
Janção lastros no Rio; as quaeS tamhem pagaráã os
Contrataclores da ljmpeza peh mesma causa.

6 Os lastros de pedra, burgáo" ou saborra, que as
embarcações lançarem fóra, se· descarregafá n~ praias,
Gue principião ao Caes do Duque atê as Tcrcenãs. E
,quando alguma embarcação quizer tomar neste Rio
algum do· dito lastro,. o Guarda mór lho concederá,
iaJlendo.o carregar em Barcos- de moias, levando das
par:.tes por cada um Barco de pedra dous mil e quatro
celltos, e por cada um Barco de burgáo nóvec~ntos e
sessenta reis, e por cada um Barco. de saborra quatro
centos e oitenta reis, como sempre se levou, cujos
preços nUIH:a já mais poderá augmcntar. E sendo os
lastros, que se descarregarem, .ou carregarem, de ar~a J

não levará cousa alguma; mas dará tal previd<::I1cia, que
se não tire, netn lance a' dita arêa de praia-alguma, a
que cheguem as agoas vi vas, nem por que carrão as
agoas da chuva, pata que as não levem par-a Q Rio umas
e outras agoas, .achando-as balidas, ou amontoadas.

7 O dito Guarda mór, he Juiz na ptimeira,insEancia
ce todas as denu6ciàçães e. pe.nas; e 0 erá tambem
das resistencias. injurias e 0ffensas, feitas aos Guardas
menores, dando appeHação e aggravo para' o Juizo dos

, feitos da Fazenda. e appellnndo por parte da jHstiça
D0s.cas@s, em que ~bsolver , ou: diminuir as' pina's esta
belecidas. Mas porque- o dito .Gu'arda mór não tem
Escri;v&o determinado para escrever. estes pràce-ssos:

,Hei por bem, que escreva nel.les um dt'ls Escrivães do
Civd da Cidade I que o mesmo Guarda mór t1bmear ;
(j) qual não haverá cousa alguma á custa de minha Fa
zenda ; e sómente haverá das panes as Cl:lstas, em quo
forem condel1lnadas na fórrna do seu Regimento, em
quanto eu não for servi ia- m<\ndar o contrãtio.

8 Aos Alcaides e Meirinhos desta Cidade ordeno.
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.que cumprão prompt~mente t cam pena de suspensao e
prisão I as ordens e mandados t que o.dito Guarda mór
lhe passar por bem -de.meu serviço, Ina.fórma da sua

.Catt·a_. e aos Ministres-seus.superi0res.ordeno, que os
não embaracem para ,estas diligencias I _com pena de
,incorrerem no m~ll Real desagrado. 'E-os ditos Akai.
des, Meiriflhos -e Guard-a-s !menores I que .andarern .nas

·.diligencias de meu se-rviço.• -ordenadas peJo dito GUa'rda
.mór, poderáõ usar das armas offensivas e defensi V4S J

.que lhe forem ne.cessarias. ,como,se cOl1cedeo na.Cana
,do mesmo officio: e nél..<.Rib.eira~das Náos se lhe dará a
.embarcaçâo ligeira... que for precisa para acudirem a
,€:stas diligenc@s, além da que ndla tem o Guarda mór;
o qual visitará ao ·menos uma ~ez cada,.me.z o Rio,
praias e pontes da limpeza_•. para prover -o .que for
conveniente; e do que per i n-ão puder emendar. me
pará c.::on~a pelo COI1.selho da Fazenda. para lhe dar as
'provid.~ncias nITéssé\.Üa~.' 1(

[) A Tarte do)Regis~ oe os Offkiaes da Alfa'ndega.'
que residem em Bdçm) não despacharáõ embarcação
.alguma por sahida • sem que lbes'appresentem d~pacho

"corrente do Guarda mór., coaforme.a sua Carta•

.. ...C A ]> I T U L -o XLl\'..

lCtl5.a da .India., Mina e Guiné.

o Provedor da 'Casa da ·India., Mina .. e-Guiné;
naverá de seu ordenado, .pago _pele 'Fh~ou1'eiro da
mesma Casa., I1OVCi:centos·e cincoeata mil ,tcis; e das
partes levará os emolumentos das caWllla-n,ia-s, táras~

~mostras e Falúa .• que ·lhe estão ,con(!edidos por di.
versos Alvarás; dos quaes se-lhe dará 'R<!gimentQ mais
claro' na Consulta, que .mando fazer ·no -Conselho da
Fazenda.
'I O ,The-soureiro da Casa da J.n.~ia haverá de si

,pl'esmo .para sel.l .ordenado .nove.centos mil reis; e <JS
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emolumentos das cavallarias J que justamenté lhe to':'
carem.

2 Cada um dos seis Escrivães da-Casa haverá de
seu ordenado, pago pelo Thesoureiro delia ) seiscentos
mil reis; e os emolumentos das partes J que pelas súas
Canas) Regimentos e Alvarás expressamente lhe eui.
verem (:oncedidos. .
. 3 O Thesoureiro da Especiaria hàverá quatrocen.
tos mil reis; e os emolumentos das cavalIarias, qlile
justamente lhe deverem: e não levará táras das par..
·tes J por pertencerem ao Provedor, e de se não de.
verem duplicar em damno do Commercio j princi.
palmente não lhe estando concedidas por AI vará meu~

ou dos Reis. meus Predecessores. .
4 • O Juiz da balança haverá de seu 0rdenado) pa.l.

go pelo Thesoureiro da Casa) trezentos e cincocI)ta
mil reis; e os em0'lurÍlentos das' cavalia rias , amostras
e peso) que as partes justa'R1~nte lhe -deverem.

5 O .Guaraa mór da Casa da India e: Armadu
haverá de seu ordenado, pago pelo Thesoureiro da
mesma Casa J oitocentos mil reis j e os emolumentos
das partes) que pela sua Carta J Regimento J ou AI va.
rás lhe estiverem concedidas. .
; 6 O Escrivão da carga e descarga das Náos' da
India e Armadas haverá de st:u ordenado , pago
pelo Thesoureiro da mesma Casa, quinhentos e setenta
mil reis j e os emolumentos das pa'rtes) que pela sua
Carta J Regimento e Alvarás (j~starpehce lhe rOcalO
n~m. .. :. I'"

7 Nem o Guarda mór) nem o Escrivão da carga
e .descarga levarâõ mais coUsa alguma á custa de
l}1Inha Fazenda por esta. nem por outra repartição.
E o so~ejo das lenhas de tór'na yiagem, qu'e lheS-estava
concedIdo J se arrecadará por ordem do Pro~edor âos
A:rmazens) para servir nO'provimento -; qué se fizer de
Outras Náos) ou embarcaçpes de meu>secviço, ou 'para
:;e vender com todas as lenhas da Ribeira e madeirfl~

,!..L. Ex!r. Z'om. III. 00' . -- .'



inptei$ das N40s (I) , -como tenho ordenad@ neste' Ro,;
gimento, no titulo do dito Provedor; para o que ce..
~go o I\lvará, que lhe~ concedeo o dito sobejo: e
prohiQo ~r.pet1Uam~nte, qu~ se possão utitizar de
DUtras.algumas Jnadeins, taboas, to~os, ou fragmen..
tos velhos das Ná0S da lndi-ó\ e Armadas.

8 O Juiz de India e Mina ha~erá de seu ordena.
do', pago pelo l1hesol!lreiro da Casa, trezentos oe vinte
p;lil reis ~ e as a-ss-ignatUlias e ernolur,nentos das paItes.
qIJc. direüame!ílte lhe perteRcçrern.

9' .Cada <um dos qua~ro Guardas.. dous da Mes,
d~ ~ar~o'$ e dou,s da Sala, ha~eI;á de s{}u ordenado,
p.a~o pdo ';(h~~eureiroda Casa, ·duzentos mil reis j c:
os emolumentos das partes, que flelas suas Cartas,
Regimentos e Alvaús se lhe develiero•

. 10 Cada ttm do.s de-z _Guardas do n.umero·, que
seryern ij. l;>ordo das ·~mQl\rcaç-óes , ha,vçl'á de seu orde.
nado, pago p,.elo Thesou~eüo da.Casa, cento e cill.
l:.ôenta ·~il reis; e seiscentos reill por dia, dos que
.forem precisos ~t-.ar de ,guarda a bord0 das Náos d~

lndia., nQs tel;D,pos, d-,!·ca~ga ,e,descarga ~ 'flara se r~,.

p,arçi~em por t€ld,oS ,~,Çr,vi-RQo ;l\t(llif\ada:rnentç ppr distri.
buição de annos. E qUA,Qdo' \ent,FjUern àe guarda. el»
flua~~~HJer .~a",ias m~r~nt6S., que ,em .razão de suas
m~&:cadoJias dereJllfenrr-atia ria ,Çqsa da Ind,ia , ]la eOI1.

formid,açie do Deoreta de 115 de SctçmbJio de 1759,
v!=nGer;áõ <O mç$mo ,sa!,,~io~ -(msta das -partes, esta.nda
um &ó .Quat:dà a ,Qar~o ª~.çapa Nav·io ,; e de conduzi.
rem cada um Barco de descarga, levarãõ trezent~

reis á cu~ta dos rM-er<;ador~~. Não poeter4iõ potem '.en
trar de guarda nos Navios e outras embarca,ções, que
não tiverem dado entrada pa .Casa ~a India, ainda que
se ~aib~., ou suspeite J ,q.ue,n~llf}s vem alguma fazenctà
oc\:ulta, p~rtel\E>enteá mesma Casa; porÇ}ue para ,estll
se a.cautelar 1 dçv:e o ,ProNedor ,da Casá da Indi,a escr.e.
:ver ao Provedor da Alfandega) para a .ll\all,dal· 'pPl' cm
jlJ :I. _'D.p'r" .Cl\p. XL. S. ! • ~



éustodia, e fazer remessa ~ fórma, que di!poem O'

dito Decreto. E se os Guardas se introduúrem nos di
tos Navios, pmkrá6 ser lança~os fóra, e não venc~ráô

salario algum por conta das partes. nem de mInha
Fazenda. -

I I O Guarda-livros haverá deseu ordenado, pago
pelo Thesoureiro da Casa, duzenro~ mil reis; com.
Obfiga'ção de dar :í sl:Ia custa panno e tudo mais.
que for necessario para a Mesa do Cartario, c de·
mandar tratar da li.mpeza da Casa; e mais haverá 01

emolul:r}(~l!1tos das partes, que pela sua Cana', Regi
mento. ou Alvarás lhe pestcmcecem.

12 O .Cap-ellãa da. Casa haverá de seu ordenada.
pago pelo Thesoufeiro- della, cento e S6SS€ata mil reis,,'

13 O Porteiro da Casa haverá de seu oramado,
p'ago pelo Thesou·reiro della,. cento e €iflcoenta mil
rej.g; e os emolumenr~s, q~e pela sua Carta-1I1 ·~egj..

rpeoto, ou Alvélrás: lhe liocaFerp.
14 PO[ justas €ausas, que tne farão preséhté'S: Hei

por bem extinguir os offieios de' Meirinho e Es.cr:iváo
das Execuções da Casa da India ;. e mando, q-ue éS
Qiras execuções se fação pelo Meirinha e Escfi\lão do
Juizo de India e Mina, que sefVem na Rksm~Casa ..
e por ella são pagos. .

15 O diro Meiriniro do uI~o de Intli e Mina ha
verá de seu ordenado duzentos mil reis; e mais cento
e sessenta.-mil reis- paFa-oifi> hom€JllS: da Vara. E o seu
Escrivão haverá de ordenado cento e cincoenta mil reis.
pag~s amàos· pelo The~0ur-eiro da. Casa;. e mais" ha
verão os emolumentos das palites-, 'Wc di'l'eitamellte'
lbesl perumccrern.

16.- O ESGrLvão das Marcas" por tGdo o' trabalho,
que. tem nas cousas de meu serviço t haverá de ordena
do) pago pel~ ThesM{'e~ra' da: Ca·sa,., centG- e vinte'
mil reis; e osemolumentbs àas pacotes,. que j,lJIstamenrc
lhe deverem•

• 171 Cada um· dos q~àtr() A\"aliadores· do- ~reciGso
'00 2 ·
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haverá de 'seu ordenado cento e vinte mil reis, pago§
pelo Thesoureiro da' Casa.

18 _O Caixeiro do.Thesoureiro da Casa haverá deste,
para seu ordenado J cento e cincoenta mil reis; e os

. emolumentos das cavallarias ,. que lhe Jocarem.
, 19' . O Caixeiro do Thesoureiro da Especiaria ha.

verá.Jde seu ordenado cento e vinte mil reis. .
. 20 O Fiel da balánça r ha verá de seu ordenado no..

venta e seis mil reis; e comprirá com todas as obri.
gações, que actualmente tem: sendo mais obrigado

_de almudú o vinho e Requin, que vem da India.
se~ out.ro algum emolu,mento.
:"2[ Dos sete Continuas J que ha na Casa: Hei por

bem extinguir cinco, ficando sómente dous, que se
rão os 'mais antigos proprietarios, por serem os que
bastão para o expediente de meu serviço na dita Casa;
e cada- um deHes haverá de seu ordenado cento e qua.
r~nta e quatro mil reis, pagos pelo' Thesoureiro della. i

22 O Capataz dos homens do trabalho não deve
h'aver cousa alguma á custa de minha Fazenda, por
não ser official delta, e servir aos Trabalhadores, á
custa dos quaes deve ser pago, como se pratica nas
,Capataúas de- outras repaFtições. .

C A fp. 'I T [JrL O XLVI. r

Determi11afões gerau•
.)

Todos os ordenádos, que neste Regimento não'
levarem certa -Thesourarja, ou' ;'\lllloxarifado, em
que se dev'ão ,pagar, serão pagos pelo Thesourejro J'

ou Almoxarife da repartição J em que forem situaâos
O~ offieios.

I Não se poderá introduzir propina J ou 'aju
da de custo alguma alem dos ordenados constitui-'
dos, a titulo de trabalho extraordinario do offieio J I

Ilem por. outro qualquer titulo) pQsse) ou éostum~,
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'ainda que immemorial j-pois desde já reprovo t annullo
e condernno a introducção da dita posse e costume.
na raiz de todas as suas causas: e sómente se poderáõ
dar as ajudas de custa aos Vedares, Secretarias de
Estado t Conselheiros t Ministros e mais Officiaes da
Fazenda enfermos, permittidas neste Regimento. E
conseguindo algllma pessoa Decreto t ou Resolução mi
nha. ou dos Reis, meus Successores, por que se lh~

cOflceda alguma propina, ou ajuda de custo, alem do
seu ordenado t se 1he não cumprirá, se expressamente
não for revogada a disposiçãó deste Capitulo.

2 Não he da minha Real intenção extinguir a~

órdinarias e quotas, que se pagão dos preços dos con.
tratos, para a Obra Pia. epara outras obras e acções
de piedade particulares e ~smolas, que dispendem os
Vedares da Fazenda j antes mando, que rodas con
tinuem pela mesma ordem) que farão decretadas.
excepto as propinas applicadas para a criação dos Me
ninos expostos j porque lhe vão commutadas em quan
tias certas annuaes.

"3 Os Ministros e Officiaes. que estiverem aposen.
tados antes deste Regimento, não haverão mais cousa
alguma de sua aposentadoria. que o que lhe foi con.
cedido no tempo. em que farão aposentados.

4- Todos os proprietarios encartados são obrigados
a servir seus officios na fórma da Lei do Reino t Re
gimento da Fazenda (I), Leis e Decretos extravagan
tes: e os que não forem encartados, não sendo me_
nores. serão obrigados de se encartarem dentro em
tres mezes, com pena de perdimento dos afficios t que
se darão em vida aos, denunciantes. E quando eu por
àlguma justa causa lhes conceder. que passão merter
serventuarios. haverão estes duas partes do rendimento
dos afficios, e os proprietarios uma terça parte. sem
poderem receber mais cousa alguma. directa. ou
indirectamente. nem ainda dinheiros empresta~os

(I) V. Alvo de 4 de Fevereiro de 1755•.Cap. 111. per toturo.



sem juros, pelo tempo que durarem a~ senentiag~ E
nem os preprietarios, nem os serventuari-os poder.á5.
levar das panes os. emolumentos t. ou gratifica<;õc.s
~\gumas, POs,w que liv.remenre lhas. offe'lleção depoi~

ças suas dependencias find.as, alem do que lhes estiveI.!
concedido nos seus Regimentos, dc:baixo da pena. da
Lei.

5 Os filhos dos proprietados" que sec,v·irem por,
}\.lva-rás (I) no impediment.o de seus Pais, não levaráõ
€OUSa alguma á CU$ta de minha Fazenda.J nem das
partes; ~ sGH)Jfjnte arrecadaráõ. para os dito.s- seus l?ais _
'ilS. orrl~nados e (m~qlum~Qtos, que lhes tocaFe-rn.

6 Os VcdOL'es, Conselheiros, Escriv.ães e outros.
Q.uaesquer Officiaes. do Conselho da Fazenda, e de
tp,das as Casa-s) Mesa$ e Juizos da- Slla repartição) que.
~erv.irem. um por outros) farã(j). suas, pfoprias as assjgna.
~u.ras, eS{il<;>rtulas e elJ.lqh:l~€ntos J que I:"agarem a.s.
par~es J s€m qU€ s~ d.l:\'w\·ique.m outnos para os impfdi~

d0S; mas nãc;>- le.varáõ C0l:lSa. alg.urna á cus,ta de minh~

Fazenda: e quando o impedimento passar de Gluarenta.
dias·, poderáõ. ha-ver do Gim termo por diante a qwn.
~a palite dg ord€nado. do v,€{ijOl1 J Ministro). ou Offi
cial irn,pedidor , a r€speit-o- do tempg" que po,r eIles.
servirem '. pa~a o. que na ~rã~ mandãd0S do Conselho
qa Fazenda; nos: qua~~ S€ d<?elare aos Th€s(i)ureiros e
Almoxar~fes, que, façã0r descontf) d~ outras tantas.
quantias nos ordenados dos imIi'~diG9s, quando lhes
f]zer;erI)J pilgamcnto deIles ,.. pouào:.se- logo as verbas,
lJeQessariasj á margem dos assentos das- folhas: e isto,
mesmo, se praticaní, qpanào. a\gl,lm CORselhBiro ser·
vir no imp~dimento do. J,.Jirl das Justi ficações, ou
a.lgum Dese~barg~d.or- da Casa· da Supplioaçãa scrv·j,c
nos, impedimentQs] dos. Procurndores da. Fa~enda eCo.,
rôa, ou.de outro qualquer Miinistro, que tiY<rr Ofll-,
oio na G:asa·. E quando as- serventias esti.verem abso...
1,utamente vagas. vencerá6-os Ministr.os. e Offiçiaes »

~l). V. oJm~&mo~v. Cá'p .cif
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.a ~ue forem ,c-ommettidas, todos {JS em'ohlmentos dos

.officios; e a quinta parte dos ordenados, desde o
dia, que nellas entrarem, até ao dia, que sahirem.
Sendo porem serventias de Offkios, dadas por Pro
viOlentos, de que Se:" paguem os Direitos devidos na
Chancellaria, venceraõ os serventuarios os mesmos
emolumentos e ordenados, que houverão -de vencer os
proprietarios, se os hou vera.

7 Por quanto neste Alvara se não dão Regimentos
de assignaturas e sala rios aos Vedares e outros alguns
Officiaes da Fazenda, por fal~a das informâçóeB
precisas: Ordeno, que o Conselho da Fazenda, fei
las as diligencias necessariils, me consulte os Regi
mentos das assignaturas e salarios dos Vedares. Mi..
nistros e Officiaes, que as não le_vão expressas.
nem vão prehibid0s de as'levarem; arbitrando quanto
mais devem haver pelo d~cur.so dos .tempos , conside~

rando os ordenado-s, que j-.Uevão.
8 ;A todos os proprietarios dos Officios, que neste

Regimento fui ser.vido extinguir, se passaráõ logo
Alvar~s de promessa de outros iguaes Officios {je f-a
zenda, ou jUitiça, que vagarem, Ipara nelles serem
providos .iem concurso, com pr:eferencia a todos OS
pertendentes, que não ti,verem a 'm~sma causa; mas
em quanto não forem providos, cons~ando no Conse
lho .da <Fazenda por certidão do Registo das Mercês,
lhes Jní\Jndará pagar os 'mesmos erdenados, e .propinas
ordinarias, que lactu.almence vemcem, feita a Gonta
pelo rovedor do Assént~mento. ·E sendo os Officios
vitalicios, ou temporaes, lhes mandar.á pagar os dit<ls
ordenados e propinas ordin-arias, que actualmenre
vencem, com certidão de vida dos lprimeiros; e aos.
~egundos por todo o tempo,' que lhes restar de seUs·
Provimentos. E (') mesmo se praticará com os ,Medicas
e Cirurgiões, aos quaes se extlinguirão os partidos.
Rue devem cobrar em suas vidas.
_f9 Não $e kval~ mais 'propina alguma ~xHaordi..
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na ria sem nova resolução', ou Decreto meu! e qU:ln=
do cu for servido de a conceder) se regulará a um por
cento dos ordenados annuaes ) qlle levão neste Regi..
menta os Vedares da Fazenda) Secretarios de Estado.
Conselheiros) Min-isrros e mais Officiaes; e não se
vencerá mais I que .por uma só estação propria I na
qual cada um servir) e não pelas Casas subalternas.
O Secretario de Estado dos Negocias do Reino a ve •

. cerá pdo Conselho da Fazenda. O Secretario de Esta.
t:lo dos Negocios da Marinha) pelo Conselho Ultra
rino: e o Secretario- de Estado dos Negocias Estran
geiros) pela Junta dos Tres Estados. Do' mesmo
modo se vcnceráó oS,luros) que eu mandar tomar) re.
guIados a cinco por cento dos ordenados anl111aeS de
cada um.

la Os Provedores da Alfandega grande dos Arma.
zeus) Ca~a da India. e das Lezirias J e o Tenente
General da Artilharia do Reino I que em razão da des.
igualdade de seus emolumentos. vão tambem des-,
iguaes nos ordenados J venceráô vinte mil reis cada
um J por cada uma propina extraordinaria J que. se
conceder. e oitenta mil reis para luto. E o Provedor
da Casa;da Moeda vencerá quinze mil reis de propina
extraordinaria J e, setenta m ii reis para luto.

I I. OS Officiaes da Alfandega grande J que não Ie.
vão ordenados cert0S) venceráõ os da Mesa gran.
de, e os mais, que com eIles se graduão. dez mil
reis por cada uma propina exrraordinaria e sessenta
mil reis para luto: c os outros Officiaes da mesma
Alfandega se regularáõ a este respeito dahi para
baixo I conforme as quotas partes. que levão neste
Regimento, em lugar de ordenados; com tanto po.
rem) que nestas, e em todas as mais Estações da re
partição do Conselho, não baixe a propina extraordi
naria no menor Official de mil e quinhentos reis, nem
o luto de sete mil reis.
,12 Todos os ordenados. neste Alvará constituído' J
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Se assentaráõ nos livros de minha Fazenda) e se met~.

teráó nas folhas, que hão de principiar do L° de Ja
neiro de J 754 por diante. sem dependencia de outro
algum despacho.

J 3 Os Védores) Conselheiros e Ministros da Fa.
zenda , que contravierem em parte) ou em todo) di
recta. ou indirectamente as disposições deste Regimen
to, incorreráó no meu Real desagrado) e nas demon-.
.strações) que deJle resultarem: e os outros Officiaes
perderáõ os Officios. que se çiarão em vida aos demm..
ciantes ) e ficaráõ inhabilitados para mais me servirem)
além das mail> penas, que por direito merecerem: e se
forem serve'ntuarios perderáõ o valor dos Officios) ame..
tade para o denunciante, e outra amctade para o Hospi..
tal Real de Todos os Santos desta Cidade. E estas de..
nuncia.ções receberáõ os Juizes dos Feitos da Fazenda.,
e Corôa em publico e em segredo J como as partes qui
zerem dar.

14- Pelo que: Mando aos Védores e Conselheiro~

de minha Fazenda) e a todas as mais Justiças J Officiaes
e pessoas) a que o conhecimento pertencer J fação in
teiramente cumprir e guardar este Regimento J coma
neHe se contém, e o fação imprimir e repartir por
todas as Casas J Mesas J Juizos) Officiaes e pessoas~'

que o devem executar. E valerá) pósto que seu effeito'
haja de durar mais de um anno) como Lei J ou Carta.
feita em meu nome e por mim wssignada) e passada
pela ChanceIlaria ) posto que por eIla não passe J sem
embargo da Ordenação Liv. 2. 'lit. 40. em contrario J

que para este fim dispenso. Dado -em Lisboa a'29 de.
Dez~mbro de 1753. REI.

~:L. Ex/r. erom. IIL P-p -
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Alvará, em que se. declara o ~'. 14 Ifa. Lei de 25 de Març'
de '742 determmando as d,lJgenezas, que os Alraídes e

_. Escriváes dos Bairros podem fazer;.

:1754 ~Eu EIRei faço saber a todos os que este Alvará em
fórma de Lei virem> que sendo eu servido por Qutm.
semelhante de 25 de Março de 17+2 dar nova fórma á
regulação dos Ministros Criminaes do Bairros desta
Corte ,com augmento do numero delles e dos seus
Oftlciaes e suas jurisdicções. e com aquellas p.rovi.
dencias. que então me parec::êrão convenientes para a
boa administração da Justiça. ordenei, entre outras, a
que ~ Gontém no §. 14 da mesma Lei, nas palavras
seguintes:. J) E para que os ditos Officiaes não possão.
" djst.~ahir-se em outras diligencias fóra dos seus Bair-.
» ros. e dentro dellcs logrem os emolumentos tias que
" se·offerecerem: Hei por bem ordenar. qlle nenhum.
)J outro Official de Justiça, mais que os refericios. pos.
,~ são faz-er penhoras I ou quaesquer outras diligencias.
,~ a requerimento de partes I dentro no destricto d<rseul
,'; Bairro SQb pena de nullidade; e os Meirinhos dos
') Tribu~"es farao sómellte as que pelos mesmos Tri.
" bunaes lhes forell' 0rdenadas I sem embargo de qual.
" quer estilo, ou fac Idade. que lhes fosse concedida,
,;' a.s quaes hei por revogadas. ,t Mas porque agora sou
inÍormad<>, que da sobredita disposição se não seguia
~U[i1idade contemplada .• e· pelo contra.rio· resultárão
outros inconvenientes. que me f9râo presentes em Con
sulta do Desembargo do Paço de 2 ~ de Setembro· de
J 75 2 , precedendo informação de um dos Juizes da
Coroa é resposta do Procurador della I sou serv.ido de.
clarar o dito §. (4 da dita Lei nas palavras referidas, e
ordenar: ~e daqui em diante possão os Alcaides e
Escrivâes dos B,úrrp..s faz.e~ todos eUes ~umu~at~vameºte
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as diligencias. para que forem requeridos: abstendo-se
porém J debaixo da pena de nullidade J das outras dili.
gencias J que pertencem aos Meirinhos dos Tribunaes c:
seus Escrivães; ficando J pelo que toca ~ tudo o mais,
em seu vigora dita Leide25 ~eMarço de 1742. Epa
ra qt1e assim se observe e pr'!tique, m:.'lndei passar este
Alvará de Declaração ao outro da dita Lei J o qual hei
por revogado na parte, que se encontra, com esta decla.
ração. Pelo que: Mando ao Regedor da Casa da Sup.
plicação J Gov-ernador da Casa do Porto J ou a quem
seus cargos servir J Desembargadores das ditas E:asas,
e aos Corregedores do Crime é Civel de m-inha Corte
e desta Cidade, e aos mais Corregedores J Ouvidores,
Juizes e Justiças, Officiaes e pessoas de meus Reinos
e Senhorios, cumprão e guardem, e fação inteiramente
cumprir e guardar este meu Alvará, como nelle se con
tém.. E para que venha á noticia de todos e se não
possa allegar ignorancia, mando ao Chanceller mór de
meus Reinos e Senhorios J ou a quem seu cargo servir,
o faça publicar na Chancellaria, e enviar a copia delle,
sob meu Sello e seu signal, aos Corregedores e Ouvi
<;lores das Comarcas J e aos Ouvidores das terras dos
Donatarios J em que os Corregedores não entrão por
Correição. E se registará nos livros da Mesa do Desem
bargo do Paço, e nos da Casa da Supplicação e Rela
ção do Porto, onde semelhantes se costumão registar»
e este proprio se lançará. na Torre do Tombo. Lisboa
30 de Janeiro de 1754. REI.

Rtgistaclo na Cbancellaria mór d~ Cort. e Reino, no livro das Leil-,
·ftL~ .

Pp 2
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'.Illvapá e Regi1nmto, por onde St' extinguÍrão todos os arde;'
c nados, or-di-naria's J propinas e ajudas de (futo J que levtt_

1.Ião o- Presidente J Pereadores, !vtinis/ros e mais Olfi.
daes.do Smado da Came·ra du/a Cidade e de 16d'a a sua
repartição efi Ibm .. crumdq.se para todos navol e COIlf

pe/entes ord.enados~

!I7S4 EU EIR'e~ fáço $aóe~ a quantos este meu Alvari
de Regiment<> com força de Lei virem J que seAdo.me
presente a moderação dos ordenados J ql1e levão o Pre.
sidente J Verecrd'ores e rmris Officiaes da Camera desta.
€idade e de todas as Casas suas subalternas; e tendO'
zttençio á antiguidade do tempo J em que farão constÍ".
tl1rdos J e á: possibilidade das rendas do Senado: Hei
por bem extinguir todos os ditos ordenados, propinas.
ajudas de custo e ordillarias, assim de dinheiro, como
de generos e- especies, que até ao presente levavãO'
assim á custa- da Fazenda da Cidade J como dos Contra
~adoresde'suas' rendas, seja qual- for o titulo J por que aS'
c'obrem :- e paTa este fim J de meu motu proprio) poder
Reat e absoluto, revogo e- annullo todas as Leis J Re.
glmentos J Alvarás J Provisões J Decretos e Resoluções
minhas J e dos Reis, meus Predece)5sores·, pelas quaes
forão C'orrcedi-dos os ditos ordenados J propinas, aj ud'as
Ele .custo e' ordinarias, €0rnO se de cada- uma se fizesse
aqui' e~pres"sa menção; ê mando que no- Registo de
tedas· se ponhão verbas de como farão der-ogadas por
c:ste Alvará: E para- que o dito Presidente, Vereadores
e Offi.ciaes mais commodamente se' passão empre
gar no meu serviç-o e do ptiblico da· Cidade: Sou ser
vido J que dO pril!leiro- de Janeiro deste anno em diante
ver:ção os ordenados)' a-ssig\l.í;\tu.ras c: emolum.entoS se~

gUlntes.
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C A P I T U L O I.

o Presidente do Senado da Camera haverá de seu
ordenado, pago pelo Thesoureiro da Cidade, dous con
tos de reis) e as assignaturas e emolumentos das partes)
que justamente lhe pertencerem.

I Cada um dos Vereadores do mesmo Senado da
Camera) OU seja do numero, ou Supernumerario) ha
;verá de seu ordenado, pago pelo Tbesoureiro da Ci
dade, um conto de reis, e as assignaturas e emolumen
tos das partes, que pela repartição dos Pelouros) ou por
outro qualquer titulo justo lhes pertencerem.

2 O Escrivão da Camera haverá de seu ordenado
quinhentos mil reis: quatrocentos e oitenta mil reis pa
gos pelo Thesoureiro da Cidade, e vinte mil reis pelo
rendimento do Real da agua; e mais levará dezeseis
por milhar do preço dos Contratos arrematados a di
nheiro e pão á custa dos Rendeiros, e os emolumento:>
das partes) que direitameme lhe pertencerem. E não
levará cousa alguma para papel) panno, ou outra al
guma despesa de seu Officio; porque por tudo vai
attendido no dito ordenado.

3 Cada um dos dous Procuradores da Cidade ha
verá de seu ordenado, pago pelo Thesoureiro della ~

quinhentos e cincoenta mil reis; e os emolumentos das
panes e rubricas) que pelo Regimento lhes pertence_
rem. Mas não levaráã ordenado algurp de cevada) nem
.1lalario á custa da Cidade pelas vistorias publicas. que
Jizerem.

4 Cada um dos quatro Procuradores dos Mestéres
haverá de seu ordenado, pago pelo Thesoureiro da Ci
dade) cento·e vinte mil reis; e os emolumentos das
partes, que direitamcnte lhes pertencerem.

5 O Juiz do Povo ha-verá de seu ordenado. pago
pelo Thesoureiro da Cidade, quarenta e oito mil reis.-
e o seu Escrivão vinte e quatro mil reis. .

6 .O Offiçial maior da Secretaria do Senado haverá... ... . - - - - _. - - - - ~ ---- - -' .' -'



de seu ordenado, pago pelo Thesoureiro da Cidade
cento e quarenta e quatro mil reis, com obrigação d;
pôr li soa cU,sta papel, tinta, pennas, obrêas e. ar~a :
e mais ha vera das panes' os emolumentos, q.ue dlrelta_
mente lhe pertencerem.

7 Cada um dos sete Offleiaes menores da dita Se.
cretaria haverá de seu ordenado, pago pelo Thesou
reiro da Cidade, setenta e dOlls mil reis; e os emolu.
mentos das partes " que direitamenre lhes pertencerem.

8 a Guarda mór haverá de ~eu ordenado) pago
pelo Tbesoureiro da Cidade) duzentos mil reis J e qua,.
tra por milhar á Cll ·ta dos Rendeiros do preço dos
Contratos do Senado. E não levará cousa a}guma para
papel. tinta, pennas, obrêas e arêa.

') Cada um dos nove homens da Camera. ql1e ser..
vem de Continuos) havtrá de seu ordenado, pago pelo
Thesourei(o da Cidade, quarenta e ito mil reis•.

10 a Escrivão do Assentamento dos ordenados e
juros haverá de seu ordenado sessénta mil reis; trinta
mil reis pagos pelo Thesourei o da Cidade) e outros
trinta no rendimento dos reaes da agoa : -e não levará
mais cousa alguma por toda as. obrigações de seu affi.
eio. Ilem a ordinaria de trigo por fazer a folha das
Mereeeiras da Capella de Dona Sancha. E este affieio
andará sempre annexo ao Offieial maior da Secretaria,
para com elle se ~judar, por não ser incompativel.

'1 I O Thcsomeiro das rendas da Cidade haverá de
seu ordenado, pago em si mesmo. duzentos e quarenta
mil reis; e dez por milhar de rodas as rendas do Se
nado; e méro por <Cento do real da limpeza á custa do~
Rendeiros: e para quebras de trigo hav.erá dous alquei.
res por moio, e tres alqueires na cevada; e não Iev.ará
mais cousa alguma parfl papel) nem para outra despe~ -

• do seu Omeio, que tQdas fará á sua custa.
12 O Escrivão da Receita e Despe~a da fazend,

da Cidade haverá de seu ordenado) pagá peJo Th~
.soureiro della» oento e vinte mil reis.; e oiro por~~~
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Ihar do preço das rendas á custa dos Rendeiros, e os
ma'is emolumentos das panes, que pelo Regimento lhe
pertencerem.

C A P I T U ~ O II.

Contos do Senado.

O Provedor Geral dos Contos do Senado haverá de
seu ordenado cento e sessenta mil reis ~ cento e dez mil
reis pagos pelo Thesourciro da Cidade, quarenta mil
reis pelo rendimento dos reaes 9<1 agoa ; seis mil reis
pela fazenda do Hospital de S. Lazaro; e quatro mil
reis pela fazenda da Casa de S. Sebastião: e mais ha verá
os emolumentos das partes, que pelo Regimento lhe
pertencerem. E este Offieio e os mais dos Contos serão
s'empre providos em vida em pessoas habcis) guar- r

da[~do-se no provimento deJ.les a mesma ordem ,. com
que são providos os Provedores e mais Officiaes dos
Contos do Reino e Casa.

i. O Contador e Executor da fazenda da Cidade
haverá de seu ordenado c,;ento e cincoenta mil reis.;
cento e quarent~ mil reis pétgos pelo Thcsoureiro da
mesma Cidade j seis mil reis pela fazenda do Hospital
de S. Lazaro ; e quatro mil reis· pela fazenda da Casa
de S. Sebastião: e mais haverá dous por cento de todo.
o dinheiro) que, por execução viva, arrecadar dos· de
vedores da Cida.de á custa: da mesma; e das executarias
e mandados .. que em seu nome se passarem, levará a,
mesma assignatura á custa das partes, q·ue está conce
dida ao Juiz das propriedades no Alvará de 7 de Janeiro
de 1750; e tambem levará os mais emolumentos das,
partes, que pelo seu Regimento 1he pertencerem: mas
n~o I@vará- aousa alguma pelas mntas do Senado e fo-
lhas das obras. I , " .

2 O Contador e Executor do'rendimento dos' reaes;
da- agoa.., do vinho e 'carne ,.... haverá. de seu .orqenado:
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cénto e vinte mil reis) pagos pelo mesmo rendimento;:
e seis mil reis por tomar as:contas do Mosreiro de S. Vi.
cente de Fóra ) e os mais emolumentos das partes, que
pelo Regimento lhe pertencerem: e obseniará em tudo
o que lhe for applicavel o Regimento, dado 110 §. acima
ao Contador e Executor da Fazenda da Cidade.
. 3 O Escrivão dos Contos do Senado' e das execuções
da Cidade e dos reaes da agoa haverá de seu ordenado
cento e cincoenta mil reis por todos os· ditos Omcios;
cento e quarêllta mil reis, pagos pelo Thesoureiro da Ci.
dade; quarenta mil reis pelo rendimento dos reae.> da
agoa; quatro- mil reis pela fazenda do Hospital de S.
Lazaro; e dOlls mil reis pela fazel\da da Casa de S. Se
bastiâà: e pür escrever nas cOntas das obras do Mosteiro
de S. Vk-eme de Fóra levará tres mil reis á custa do
mesmo Mosteiro; e das Qutras partes. levará os emo
lumentos, que- pelo Regimento lhe pertencerem: e
mais haverá dous por cento de todo o dinheiro. que.
por execução viva se arrecadar I como vão concedidos
ao Executor.

4 Cada um dos dous Escrivães su pernuO)erarios dos
Contos da Cidade haverá de seu ordenado, pago pelo
Theso.ureiro della, trinta e seis mil reis; e serviráõ
sempre estes Officios os dOlls Officiaes mais antigos
dos sete menores da Secretaria, sendo habeis • na fórmal
da su·a creação.

5 O Guarda.Li\'fos dos Contos do Senado haverá
de seu ordenado) pago pelo Thesoureiro da Cidade,
trinta mil reis: e €JS emolumentos das partes, que di:
reit.amente lhe pertencerem: mas não lev.ará mais cousa 
alguma para papel, tinta, pennas, arêa e obrêas.

6 O Praticante dos Contos do Senado haverá de
ordina-ria quatro mil reis por Natal e quatro mil reis
por Paschoa) pagos pelo Thesoureiro da Cidade; e ger~

virá sempre um dos Officiaes menores da Secretaria•. !
. 7 O Procurador das execuções da fazenda da CI

dade l e dos reaes dà 'agoa ) do vinho e carne, haverá de.-



E x T R A V Ã G Ã N T E s; 30$

'!eu ordenado oincoenta mil reis; trinta e oito -mil reis
.pagos-pêlo Thesoureiro da Cidade; e ~o'le m~ reis pelo
Íéndim~nto dos reaes.da ag.oa : ..e maIS havera .um por
~en50 ,da imponancia de todo o dinheiro, qiJ~ r:or exe~
cuçao·viva fizer arreéadar de ambas as repamç-oes.

S C> Agente dos negocias do Senado-e do Hospital
de S. ·Laia'ró -haverá de ~eu ordenado oi.tenta e seis mil
e quatrocentas r.eis.; lilitenta .e quatro mil rris pagos
pelo Thesoureiro da Cidade·; e dous mil e.quatrooen
:tos reis pelo Hospital de S. Lazaro J e nada ..maii.

u C A .P'I T U L O :111.

Vbras.

O 'Vedor das Obras da Cidade haverá -'de -seu
'(jrdenado J pago pelo T~esoure.iro 'della J trezentos e
:t:irtcoenta rMI reis; e os emolumentos das ·partes J que
d· . I lh' ... I ' .....JI Ireltamente e pertencerem: ~e I~ao ,: e-vara ceVé1Ua ,
-nem eêfal~ nem estipcndio algum ·á Qusta da Cidade J

:pelas -vistorías pr.oprias do 'Sena-do J 'e -do -Pelouro ·das
'Obras, ainda 'que s-ejão no Termo. .

I ,:0 Escri·vão "das Obras havel:á de seu ordena
do, pago pelo Thesoureira .da Cidade J cento e setenta
-e dous ~il reis.; e -os emolumentos das parres, que
pelo Regmlento lhe pertencerem ~ mas não levará

-cousa alguma·por todas·asdiligencias, que fizér em
.-ser'v·iço da~CidQde J ~inda que -sejão'no Termo•
. ~·2 -O Homem ;das'Obras ha verá .de seu ··drdena...
do, p~go pelo Th€sourei-ro da -CiJade" setenta e dous
mil rei's'; e ,os emólumentos das partes J que direita
mente lhe pc!rtencerem: mas não levará cqusa alguma
pelas diligencias do serviço da Cidade J ainda que se
jão no Termo. )

3 '0 dito Homem, ou guem servir de levar o
Es.taRda~t-e nas.~rocis~ô~s", v~nce~á de ordenâdo, .pa~o
rpelo ;rhesouteuOl <da CIdád'e , /Vrnte e ql.mtro mIl reI~
em ·t~ga'r do trigo~J que àt~ê agora levu'va.

LL~ lix-ir. '10m. III. .Q.g'
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. ..." O dito Homem) QU quem fiz.e·J:. o pan\a ~
'Procissões, vencerá tres nlil e s~iscentQS r~s. pago
pelo Theso~reiro da Cidade) em lugar (:\0 çrigo.) qqq
at~ agora levava. '.., I

5 ··0 dito ·Homem ,: ou q.uem~ ser\liF de; 1 Fiel d~

Cúlumnata, e toldo's da Procissão -do. C.orpo ,de D~os)

vencerá de ordell'atlo , pago pelQ Thçsoure.ire .dq Ci
dade) dezenove mil e duzenros reis.

6 O ~rchitecro das Obras. da Cidape- h"verá de
seu ordenado, p.ago pelo Th~soureirO-dçl1a , 'q~arent~

e oito mil reis ~ com obrigação de assistir prompta.
mente a t~das as vistoiía.s d9- publico) para que for
chamado, e de fazer todas as plantas e riscos J que
o Senado lhe encarregar em serviço da Cidade J sem
levar outro algum estipendio j e sómente nas visto.
rias I de . partes t qU€, forem condemnadas em cLIstas )
haverá- o, e~olumento. que justamepte se lhe deyet:.

7 O Mestre Ped[eiTO e Med..id,or da Cidade ha·ver~

de seu Qrdenado " pago pelo Thesoureiro della, oitenta
mil reis) com a obrigação de faZe{" a~ me4ições c
vistorias do publico J sem levar our_ro algum salário;
e .sómcnte dás 1>éW1~ levará as emolum~ntos) que
justamente .~e IRe dev€reljl1. I. I

8 O Mestre Carpinteiro e Medidor.:qa Ci~bde ha.-
.verá de seu ordenado • pago pdQ Thes9~rt:irA della,
sessent:\ mil reis· , C0'!ll Gbr~ga.ç~o de fazer 'a'9> me·di.
ções e vistorias do publico. serro levé\r.- mais o~~oill.

gurri salarip j e sórriente dãs;PllJ;tes ·lev~r~ ~ tm~Iu-

. mt:ntos) que direitarneJuct·lilJ,c; tocalte-m•. r.",!

Chancellaria da Cidadt.

O Escrivão. da -CbanceJbri <:la Cidaqle. bA~er~
de !leu ordenado. f'ago ~elo 1ihesour<;i!\& <d-elJâ • t..~nta
miI reis j e os emoly,nlentos das 'pal1tes) que justa:
mente lhe devercl1ll•.
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I . -O Porteiro da Chancellaria da Ciôade J alem
'do que ja leva 'á custa de minha Fazenda no Mvará
de 29 de Dezembro de 1753. Cap. 14, §. 2. (I)'J ha-

'verá mais 'de seu ordenado J pago pelo Thesoureiro da
Cidade.) -noventa e séJ$ mil reis J com obrigação de dé\r
á -~ua Gusta tuclo o qüe ,for necessari"o para a compo
sição dos seIlos J e expedie,nte da Chancellaria j e das

-p'arres le·vará os emolumentos) que pelo .Regimento
.lhe deverem.

,e A. p, I TU-L O .V.

Saude..

'Cada um dos 'Bous lProvedores da Saude haverá
(ôe seu ordenada nO.venta e seis mil reis: sessenta lJlil
,rers 'J pagos pelá ThesQllreiro: da CidaÓe) vinte .. mi.l
,reis pela fazenda 'rla:Casa oe;S. Sbba'stino; e- óe~~seis
mil reis pera ifaz; (ia do Hospita-l de S..La"liaro " .e
não 'levalláõ Jilai1i ·C0.usa alguma por mandarem .qlJc:i.
mar as camas dos Tysicos J nem por outra qualquor
obrigação de seus Officios J excepto os emolumentos ...
que as p}lrtes deverem J dos quaes serão p.agos na fór.
ma .do 'Regimento.

I O Escrivão da Provedoria mór) e dos dous Pro
vedor.es onilina'Fios) ·e '<!la Conservatoria da Sallde ha.

< verá de seu ordenado J pago .pelo Thesoureiro da Ci
dade~ -seis mil reis.; e pela fazenlila.da Casa de.S. Sa

c.íJl>astião 'qoinze~ mi,l reis; e peJa' faíenda do Ho~pital

,~e -S. Lazaro tres .mil. reis t que ao todo faz vinte e
quatro mil reis: e nao haver-á mais cousa alguma para
papel, tinta e pennas"; e das partes leva'r-á os emolu

,Itlenoos; :que pe\o Regimento lhe deverem.
:. . 2 0 -Thesoulleiro da fazenda da Casa de S. Se,.
bastião haver.i :ae.. ·si .mesmo ,paral)Se~ ordenado, trillta

~ c seis mil FQi;s. '., I, • . ..'

(I:) Y. ao meauo A.lv, .Cà:p. J-9«§.15.

. Q9 rl
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"3 <1 Meirinho da Saude.; ql!Ú~' he>do prêvirnrnto
áo Desernbarg.p. do.Palfo) alem do q.ue..leva pela,Cisa.
dos Cincos ( I ),' ha vem mais de seu ordenado -do~e.

.mil· r.eis pelo Thes0ureiro da Cidade;. nove mil 'e
seiscentos- reis p€la Casa .de S. S~basrião; ~ pnus mil'
e quatro~e.f1to.s reis pelo Hospital de IS~ ÉaJZaro • que

;ao todo· faz -vinte e q~atro mil reis;. e das partes l.e-
v-~rá os emolumentos, qu.e. pelo Regimento lhe d~~

verem. 1

4. O Escrivão 90 dit~· Meirinho ha.verá de seu or.
denado vime mil.reis: pagos doze mil reis pela Ca
sa de S·~ Seb.ascião; e aLto mil reis pdo Thesoureiro
da .Cidade, e mais hav@rá,l. os emolumentos.. das par•

.trs ) .que pelo Regimento lhe deverem•.
5 O~pl:i ffi€iro Medico. da ·.Cidadé}, C-asa dã Sau

dê e~ HospitaL de S. Lazavo:.hav.erá. de seu. ordenado
áÃco€nta mí'l reis-: pagos..túnta, e dous mil re)s, pelo
·TJH~s(Ju[ieiro·.da Ci'dáde,; seis mili rds..p.eJ~ Cas:a de.S.
Sebastião; e doze mil rds pelo Hospital de S. Uiza.
lO ;" e não levará mais .rrjgo. nem ceNada ; _e sómeofe
das. partes Ie.va.t:á.o& emolumentos, que justamente
,lh'e devere I'A. pelas· vistori.a~-. e certidões.•_C}lJ€l-'passar.

6· O· segundo. Medico .di} Ci.dade ha ~erá. ,d6 seu
ordenado. pag<.> pelo Thesoureiro. della) trillta mil
reIs. " -

7 O-pri~ei.ro CiT>urgião da €idade;e Casa da Satl-
-de ha verá de seu ordenado quarenta. mil. reis, pagos
trinta e dO\:ls mil::' reis pelo Tli1~saulZeiro dà J Cidade-;
e. ojto mil reis pela Casa,de -Só SelDastiã..o; e,das ;parres
levará os emolumentos, <i}uc jus.~arncnt€. Ule deverem
pelas vistorias e certidões. r - -. •

tI 8 -O ·segundo ~irurgião da Cidade- e Hospital de
S. Lazaro ha verá de seu ordenado quarenta mil reis:

-pagos dez mil reis pela fazenda :do dito Hospital; e
trinta mil reis pelo T~esoureirD da. Cidade. -.:
_ 9 Cada um dos vinte e nove Cabeças da SaudG.)

'J) V. AIv, de 29 de li>mmbro ee 11.55. Cáp.(Ill,. /I • : ,
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al'erit dO que leva pela Casa~ dos einc0:8 (r), ha.verá
·nlais. de ordenado... pelo, Thesoureiro da Cidade .S(;e
mil reis. . .
iJ J O. O Guarda mór.. e Provedor· da. Sande do, pmto

de Belém haverá de seu ordenado, pago pelo Th,e.ê.99
reiro da Cidade, noventa e seis ·mi I is; e os emolu
mentos das partes, de que tiver Regimento.

I I O'-Escriváo da Saud~ do dito lugar de Belém
haverá de seu o.r.denado dez mil reis, pagos pelo
Thesourdro. da' Cidade';· e os emolúmento& (das par-
.les.. de 'que ,ti ver .Regifl1~mo.. i •

_ 12 O Interpreto· da. Saude do ·diro-lugar d,e lBe_
lém have..cá;d.e seu ordenad0 ieis mil reis, pagos pelo
Thesoureiro da CiçljlC:ie:. e ,os. emolumentos das partes"
de que tiver' Reg.i~entc:>.·,

J 3 O·.Guardfl~ aa,~deira' dã Saude dó' dito Iugar de.'
Belém haverá r d·e s~u ... ordenado .vinte- e. quatro. mil .
.r.eis. p.agos pelo Thes0ure,iro dà" Ci-dadet;~ e.os.,emo-
rumemos das paFtes'j, de que. tiver Regimento..

14 . 0 1 Medico da Saude· do dito lugq'r·de.Belém'
h'av.e~á, de .seu o~denado trinta mil .reis. pagos pelo
Thesoureir0,ld~·Cidade ; .e.os ·emolumentos deiS p~1rtes,·

de que tiver" Regimel1te. E tendo attenção· ao. qu~

..me representou o Medico- serventuaú9 ,qoe- actllal- .
mente· exfttcita-: Hei ·por.bem, que contit~ue. na di~a:

serventia .. em· quanto eu· não mandar o contrario-,
ainda que a PT0priedade deste- partido se,pwveja em

.outro· Medipo· na, tâlt-a do proprierario: actual. . •
J ~ Q Cir,urgiaolda Sa.ude do·qito·lugar de BeJéll.1

h"ayerá .de-,sel;1·ord-enado q~i!lze mil reis. pagos pelo
Th«ou'reiro.da Cidàde; e os emolumentos das partes ~
que· pelo:Regí.menro lhe 'deverem.

1.6 O Fiel. da·, .Saude dç dito ,lug:ilr de B lém ha..
.verl\ .:4e s.eu º~deNdp seis -Il)il., rei!; h.. pagos pelo Thç,
soureuo da CIdade; (c os e~oJLtmentos das partes) a~

..que tiver ~el?;iltlentp.- .
{r) Y. O me.mo Alvo Cap. ·dr. "



1:1.. O' Guarda do Lazareto vencerá por dia i
.JCústa da Cidade 'Cento e cincoenca reis·: porém, quando
pelle houver fazenda de partes, vencerá á custa "dsstas
por dia. duz'ebt<.5s "e quarenta reis; e nada por conta da
Cidade. .

C· A· P I 'iI' U L O VI•

.Jiffllotaceria.

Cada um dos <tl:laCl'O Almotaceis das execuÇões
-haverá de ordinaria ,por cada um mel, que servir, trã;
'n~l e duzentos reis, pagos pelo Thesourúra da Cri.
dade , e de asS'ignatura poricada uma causa. que jul...
-gar. daqlieltn-s , que póde 'c-en:hecer na '[órma da ·Lei
do Reino, seAdo verbaes, v·in.tie reis; -e sendo por
-escrrfo', sessenta réis; e s'end'Q 'coima, <:tez rdis ; e idos
mandàdes', 'précaloriO's e ou~ras ca·rtas, que assignar.,
;levará a mesma assignatura, concedida ao Juiz das pro..
.pt:i.edades • mo Alvará ae Lei de TJ de Janeiro de 17'5°.
-Porém das assig'natt'lras dos !bilheres da JAlmota.
'ceria. licenças e otltras mlUdel:as do expediente -do
~eu Üfficio, 'não levaráó cousa algum'a. nem amostras
'das partes. 'com pena de sé lhes dar em lculpa.

I Cada um dos quatro Esc,rivães dos ditos -Almo
taceis ha'verá 'de seu ordenado., .pago .pelo Thesoureiro
'<ia Cidade J dez mil re'is ~ e os emolumentos das par.
>tes, que pelo Regimento lhe wca·rem. .

2 O 'Reque ente da Almotaceria haverá de seu or
enaoo. pago pelo Thesou'r6rro '<:la 'Cidade, quãfenta

mil reis -j e 'Os emolu-fltlentos das 'partes I que pêlo Re.
:gime~to lhe -roéIH'em~ .

3 Cada um dos quatro Zeladdre--s da -Almoracena
navê'rá Ide seh ordéna.do seis mil reis. pagos pelo 'lfhe.
'"ioureiro dâ Cldadé; e ''0!l 'emoll.imeíu(!)s 'dàs ,parrc'S J

'qu~ peM Reg?mentÜ'·lhe ioêâ'rem. .', ,
4- Cada um dos quatro Homerit-da V'ilra;da"Almo

taceria haverá de s~u orden'ãele, ,t inta mil "fois.; Fagos



EXTRA'VAC NTI'.

pelo Thesounil:fJ qa Cidade-; , 'S f;tm2I11mentos das
fartes) qué pelo Regimento se lhe deverem.

,
C APl T U L O VIf.

i"'Jlpe~a.

Cada um dos seis Almotaçeis da limpeza l;!aver~
de seu. ordenado cento e vi'lHe mil- reis, p~gos pelq
Thcsoureir<o da. Cidade, COfl1 obógaç&o oe ter ça vallo
para. ~(;;ompanhar os bandos p~blicos, t; de manoar á·
sua custa lançar fóra 110· termo de dlla~ horas qual
quer al)imal , que se achar morto nas ruas da, Cidaclê··
da sua repilTliçáo, e de féj.zer que a~ m~sfl)ílS rua~

fstejão limp~s de lamas, e Ollrras imrnuildiçias , ç0m
penâ de perdimento do dito ordena.çlo ela.primeiriJ'·
"-~Z; e. pela-; ~egund;l do ameio, para nunca' JTlaj$ o
haver: e mai~ ha verão. os emolu~~nto~ • próes e pre"'!
ça)ç<>s, q~le' pdo Regimento lhes pe~tencerefIl; e do,S
mandados, coimas e causas levaráó a mesm;l as.si~

gC>la[ura ,concedida aõs A Imotaceis, das'e~ecuções (.1).
I Cada um~ dos seis Escrivães dos;:pitos Almota~

ceis da limpeza, haverá de· seu or.den~pp·. pago pelo.
Thesourciro da. Cidade. vime e.q.uam> mil reís; e 0$

emohHnentos das part<:s., que pelo Regimento lhe~·

pertencerem.
2 O Qeposüario das· ,condemnaçães da li'mprza,

baverá ~ seu ondt;;lp6jo de2l=seis,m~1 rei,s, pílg.0S p.elo.
Tb.es(])~r~irQ ,4a Ci~lade;;.~ um -por 'c,enIO .da in~por

..tanciª dos deposito~· á custa ;dój;S partes.; , e ,nada nlajs~
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re~ o,:~es~. ~er.reir.~,. M1rco e A,ff"guti

O Juiz de Ver o peso 'haverá oe seu ordenado
trinta e seis mil reis" ;pagós á' custa do Contratador;

. ~ não, o havell,cio, pelo Thesoureiro da Cidade; e os
,emolumentos das ,parres, que :pelo 'Regim.ento tlh'e per:"
fenaerem. .'
( 'I '0 Escrivão f eo 'dito Juiz 'haver.á de seu ·orde.
nado c.erp mii reis, corrI obrig2Ção .de lançar em 'li.!
V10 o 'liquido' dos bi1l1etes dós direitos .da Variagem.
que vem l da Alfandega e Casa' dos Cincos; clefçi:ído
!lssim o requerimento., q.ue se Jconsultolt em '3 'oe
Julho.de.J 745:; e os emo.lumenoos,das partes J que peld
,Regrinento -tlhe' ;pertencerem. :J . l ', •. "

, '~2' ,O 1uiz do Terreiro·do p'ão :hafv~á.· de setr "0r.
'~enadh c~nto e vinte mil 'reis" p~gos :pelo :fliesou

-··teiTo da Cidade, 'e habita ção das '(~asas'J ,que ~~tão ;no
'mesmo Terreiro 'para 'sua r:fsidencia; nas 'quaes serlÍ

'obrigado vi ver .• iPor ter a seu ,cargo' ,a .gu3'fda do 'ditB
retteiro.: ,e-r~(!) as :poderá '~rrendar ·a' cut'ra P~SS011 •

.~xc~pw ,a quem 'serv.i'r o mesrnÇl OfficTo .no seu justo
impedimento, Gom pena dé :perder a mesma habita..
,ção' ,p-:rra o SenaGlo dispôr della" como'Convie'c ao 'bem

,lPublico,: e mais ha'verá os emolumemos -das .pat't.es.
'9~é ';pel~ Reg;ir:,en:to .ex:pressamt~me se file ,deverem.

,3' .(7) 'EscTlvao \Cio 'dito Terreno hav.era de seu or.:.
<1eríaêlo , :pag8 pelo 'fhesoureiro' da 'Cidade. vinte mil
xeis '; .e .os emolürnen.tos ·das parres•.que· pelo ,Rêgi
menta 'expressamenre se lhe .deverem.

4 O Juiz e Escriv.ãodo Mãrce, que não '~em

,c{)usa .a·lgulTrla de ord<:,na.do pela Cidade, péla CQ,p'Íosa.
renda de emo:lu.rneAtos , ·que levão ,das partes; serão
obrigados f!):Q termo de ·dous mezes de me pedirem
confinnação dos Regimentos J que tiv.erem, para lhos
,confirmar li 'ou ,augmentar J ou dirnjnuir'l. c~o,áo~
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justO: e passado o dito termo .. sem que tenhão pedido
<:onfirmação, ou passados os quatro me'Zes. sem que a
mostrem no Senado) lhes fará este sUGpenâer .todos o~

cmoluJ:?entos J que levno. até que alca.ncem Resolução
mil~ha dQ que devem levar.

5 O Sa<:a.dor . dos fóros da Cidade será obrigado a
dar fiança ás cobranças • que fizer. e aos f'Óros • quefal
lirem por sua negligencia .. e haverá quatro por cento
de tydo quanto arrecadar e entregar ao Thesoureiro.
s~m outro algum ordenado, ou emolumento ~ e deste
Omeio não haverá proprietario ; porque se requer para
ene a boa agilidade da pessoa.

6 O Juiz do Açougue) além do que leva á custa
de minha fazenda e dos Contratadores do Almoxari..
fado das ca-rnes. haverá mais de seu ordenado. pago
peto Thesoureiro da Cidade. setenta e dous mil reis;
e os emolumentos das panes, que pelo Regimento lhe'
pertencerem. E terá entendido que todas as diligencias
necessarias para a boa arrecadação de meus direitos per..
tencem aos Offieiaes da fazenda do Almoxarifado {ja
Casa das carnes.

7 O Almoxarife e Escrivão da Columnata do Corpo
de Deos não levaráõ mais cousa alguma á custa da fa
~enda da Cidade. nem das partea. que os cem mil reis
de ordenado. concedidos para o Ahnoxarife; c qua
renta mil reis ao Escrivão •.pela Resolução de I I de
Março de 1734. tomada ern Consuha do Senado dl: 26
de Maio de 1730. E destes Offieios se não proverá a
propriedade; mas sim sómente a ierventia em dous.
Officiaes menores da Secretaria do Senado J que mais

. desimpedidos forem.

LL. Ex/r. Tom. III. Rr
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C APl T U L O IX.

Renes dn agoa do viJlljo~

O Almoxarif~ dos reaes dI!-, agoa- do vinho e do real
da limpeza haverá de seu ordenado, pago igualmente

_por ambos (JS rendimenJ!Js, quzentos mil' reis.
I O Escrivão, da Receita e Despesa do dito Al

moxariJado haver.á de seu ordenado setenta' e dOHS

mil reis) pagos igualmente por ambos os rendimen_
t~s. GQf.n obrigação de dar panno para a Mesa; e das
partes levará os emolumentos, que just.amente lhe de.
verem. '

2-. O Escrivão das entradas dos vinnos haverá de seu
ordenado oitenta mil reis ), pagos pelo real dos mesmos
vinhos; e (-)s enlolu ment,os das partes J, que pelo Regi.
meAto lhe toG:élrem.

3 O Esnivão dos l'eaes da agoa do vinho do Termo
haverá de seu ordenado oitenta mil reis. pagos pelo
rendimento dQ mesmo real; e os emolumentos J que
pelo Regimento lhe tocarem-.

4- O Procurador dos ditos reaes da agoa,do Termo
haverá de seu ordenado oitenta mil reis, pagos pelo
mesmo rendimente:>.

5 Cada tlm dos dous Feitores- dos ,ditos reaes da
;agoa haverá de seu ordenado tÓ'nta e seis mil' reis J

pagos pelo mesmo rendimento; e (')s .emolumentos das
partes, que pelo Regimento lhe pertencerem.

6 Cada um dos quatro Escrivãcs das Andadas dos
ditos reaes da agoa haverá de seu ordenado sessenta mil
reis, pagos pelo ~esfIlo Fendimento; e os emolumentos
das partes) que justamente lhe d'everem. .

7 Cada um dos quatro Feitores das ditas Andadas
haverá de seu ordenado quarenta -mrl reis J pagos pelo
mesmo rendimento.

S C.ada um dos quatro Escrivães das portas da Ci
dade haverá de seu ordenado sessenta mil reis) pagos
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pelo mesmo rendimento; e os emolumento! das partes.
--que direitamente lhe pertencerem.

C A P I TU L O X.

Reaes da agoa da .carnc.

O Almoxar,ife .dos reaes da agoa da carne e dos
reaes da limpeza haverá de seu ordenado duzentos mil
reis; cento e quarenta mil reis pelos reaes da cafne; e
~essenta mil reis pel@ real da limpeza; e pagará á sl.Ia
custa ao Recebedof", que tiver.

I O Escrivão da Recc:ita e Despes" do dito Almo
xarife ha verá de seu ordenado oitenta mil reis; sessenta
mil reis pdo real da carne; e vinte mil reis pelo real
da limpeza; e os emGlumentos da_ ~artes. que direi
tamence lhe pertencerem: mas flaO levará mais cousa
alguma para palmo da Mesa. papel J tinta. pennas e
.obrêas. .

2 O Escrivão das 'carnes sêccas haverá de -seu or4
denado oitenta mil reis. pagos no rendimento dellas ;
e os emolumentos das partes., que pelo Regimento
lhe pertellcerem.

3 Cada um dos dous Feitores -deste Almoxarifado
Àaverá de seu ordenado ql~arenta mil reis. pag0s pelo
rendimento do mesmo.

4 O Escr~vão das pautas dos preços das carnes ha
verá de seu ordenàdo trinta m.il re.is. pagos no mesmo
Alrnoxarifa<dQ.

5 O Juiz da Balança dólS ·carnes. que se pesão no
Curral J além do que leva peIo Contratador das Si~as •
haverá mais de seu ordenado cemo e vinte mil reis;
noventa mil reis. pagos pelos reaes das 'carnes; e trinta
mil reis pelo real da limpeza. E terá entel3dicto. que o
peso para se arrecadarem meus direit05 pertence ao Juiz
da Balança da Casa das carnes. .

6 O Escrivão da d-ita Balança, qlém do que leva
Rr 2
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pdo COlltrata-óorc das Si-sâs., haverá- mais- de seu oli~e.'

naoo pelo. real da ag9a da came noven,ra mil re.is.). com
obrigação. de dar panno , t.inta ) papel,. pennas, e obrêãs.
pa.ra a Mesa•.

C. A P I TU·L O XI..

Alqueidáo.

o Alm-exarife das teuas dO' AJqueidão naverã de'sel:l
€lrdenado q.uatro maios de trigo) e qllatro de cevada.

I O EscrIvão do dito Almo·xarifaclo haverá de seu
ordehado ei~lco maios e rncio de trigo, e trinta alqllei.
lies de cevada •.
J 2 O Alcaide· do d.ito Almoxa:rlfado. haverá. de ~11

l>t'-denado: cinco moias e quarenta alqueir-es de tfigo.
J O Guardador do. dil(} Almo.xaúfado ha:verá. de

leu ordenado tr,intà mil reis.

C A P I T U L n XlI.

Cotuas' varias•.

o Deposita'rio e Escrivão· dos Depositos da Cidnde'
haverá<:> os emolumentos ,. qpe pelo Regimento gerar
lhes pertencerem..

I O Cap'eHão da Capelfa cle 5.. Seoastião havení.
de seu Grdlmado ,. pago pelas rendas da Casa t, trinta
mil reis ,- pelo cuidado,. g~larda e asseio.,. q,ue deve tet
da 19rej~l docSantÚl- .

2 Q Relogeiro da Cida-de naNerá d/e &eu ordenado·,
pago pelo 'f.hesoul'eir-o della ,. quarenta e oito mil reis.

3' O SÜlei-ro da Basilica- de Santa Maria' haverá de
~eu <>rdenado) pago pdb 'Ih~soureiJ:{)da. Cidade ,_ vinte
c: quat.ro mil, rei&~ . .

4 Q Escrivão da Se!taria· e paga da' Cidade ha-verá
oe seUl erdenaclo- q.uarenta mil r.eis ,. pagos pelo Thesoll-



EXTRAVAGANTE~ Jry

XIII-~ A P'I T U L O

1'eiro da Cidade; . ê pdb Centratad'or seSsel'1ta, mil reis;
'e os emotumentos das partes:., qlJe direitamente lhe ptt
tencerem ~ e será obrigado a dar panno ,. Fape! J. tinta,
penna-s e obl'êas para a Mesa. . "

5 O Apontadol: das Merce~l'ra's da,Capefla de Dona
-Sancha haveri de seu ordenado vime mil FeLs, em lu.
ga.r do trigo., q,ue levava,.

6 O Saeador e Recebedor das pensões dos Alpen
dr~g. dos lugar.es públ,icos, de pejamento vencerá quatro
por cenro' de todo o dinheiro, que cobrar-, e entregar
ao Thesourei.ro:; ma-s não veAcerá cousa. algJJma,. em
quanto este rendimento· aooa,r arregdado ,. {'Xcepto se o·
Contratador se q.ui·zet; s'ervir delle para a mesma co
brallÇ.a•.

HospiÚr de S. LazarlJ.

O'Almoxarife do Hospital de S. Laz'aro haverá' d'e
seu' ord'enado) en-r si m€sma, cento e quarenta mil reÍ!r,
em lugar do dinheiro e especies, que até ao presegte
levava; e pa'ra queóras dos fructas se loe' abonaráõ
trinta e um alqueires de trigo, vinte' e GincG alqueires
de'€evada e.sei:; a'lmudes de vinho~

I O Escrivão do diro Almox:arifado haverá de seu
orclenad'O noventa e seis mil reis-" pagos pelo.AI'moxa.
rife; e os (?mol~menros da·s pa~tes J' que direitamente
lhe pel~t'encerem: e não haverá, cousa alguma para pa.
pel ." t,i·Ata. pennas e' arêa•.

2 O Porteiro do Húspitaf haverá, (;l,'e seu ordenado"
'pelas remias gene) cincoenra e seis mif reis; e pelo real
da carne Gjuatro mil reis) com obrigação de dar papel)<
tinta e p~nf.ras para a Mesa .. em qye se tomã'o os preços
das carnes..

3 O Procurador' e' C:ooTadbr dos fOTOS' do dito
Hospital v~ncerá quatro pOll cento' d~ todo o dinheiro'.
que cobrar e entregar ao A'1mo*'1r.ife.



4 O Servente interior do ·di~o Hospitai haverá de
'Seu ordenado quarel~ta e oito mil·reis, com obriga~ão

de lavar a roupa, pagos pelo Almoxarife. .
5 O Servente -de fóra haverá de seu ordenado qua.

,renta mil reis, pagos pelo Almoxarife. .
6 O Sangrador do Dito Hospital haverá de seu arde•

. nado nove mil e seiscentos reis, pagos pelo Almoxarife.
"7 O Capellão do dito Hospital haverá 'de seu arde.

nado setellta e dous mil reis. pagos pelo Almoxarife.

C A P I r U L o XIV.

Morgaàos.

o Thesoureiro da Cidade havet:á mais de.ordenado,
pelo recebimento das rendas do Morgado do Desem_
bargador Francisco da f:onseca Sysnel, vinte e quatro
mil reis, pagos pelas mesmas l:endas.

I O Escrivão da dita receita vencerá de ordenado
<lezenove mil e dwzentos reis, pagos pelas mesmas
rendas.

2 O dito Thesourei,ro da ·Cidade haverá mais dé
ordenado, pelo recebimento das rendas do morgado do
Doutor Henrique da Silva, dez..enove mil e duzentos
reis, pagos pelas mesmas rendas.

3 O Escrivão da dita receita vencer-á de ordenado
dezenov.e mil reis., pagos pelas ditas rendas.

C A P I T U L O XV.

Ministros c -Djficines de jóra.

O Conservador da Cidade vencerá de ordenado oi.
tenta mil reis, pagos pelo T\1esourei 1'0 da Cidade j e

.as mesmas assignaturas J que tem os Correged~res do
Civel da Cidade (r).

(I) Vid. Alv. d~ 7 de Jlllleiro de 1750.
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t O Escrivão da· Conservatóriá vencerá de ord€
nado quarenta e oito mil reis, pagos pelo dito The.
50ureiro; e os emo).umentos, que as partes lh€ cleve}:em-~

2 O Juiz do Tombo dos bens da Cidade vencerá
de ordena-do cincoenra mil reis, p~gos pelo mesmo
Thesou~ei:ro , e assignaturas, como Corregedór do Civel
da Cíd'a'de, á custa das part~s : mas não levará C0usa
alcruma pelas vistorias públicas á custa do Senado; e
sóOmente vencerá 08 emolumentos " que lhe estiverem
co cedidos por Provísão , ou Regimento.

3 O·Escrivão do dito TOn'lbo vencerá.de or.denado·
setenta e cinco mil reis, pagos pelo Thes0ureiro da
Cidade, e cinço mil reis pagos pelo Hospital de S. La.
zaro; e os emolumentos, que as paptes justamente lhe'
deverem: mas não,levará. ,cousa atguma mais á (msra
do Senado pelas vistorias e diligenci-as , a ~ue for man·
dado; nem por escrever os livros e folhas dos fóro:f.

4 O Syndico da Cidade vencerá de ordenado cento
e oitenta mil reis" pagos pelo dito Thesoureiro;. e nada.
mais ~ custa da Ci<hde, nem du Hospital de S. La.
zaro , que juntamente defenderá j e sómente levará- o
salario,. que justamente lhe pertencer das vistor.ias t, a
~uc assistir, requeridas por parte.

S Cada um dos quatro Juizes dos Orfãos da Cidade
e Termo vencerá dé ordenado cento e cincoenta mil
reis, pagos pelo dito Tnesoureiro.
,6 O Juiz das Propriedades vencerá ee ordenado

«:ento e trinta mil reis, pagos pelo dito TAesoureiro.
7 O Meirinho da Cidade vencerá de ordenado cento

e vinte mil reis j ,e cento e,sessenta mil reis mais para
comedoria e vestia ria de oito Homens da sua Vara t

que o devem ac.ompimhar; que ao todo fazem dJ,lzentos
e oitenta mil reis t pagos pelo Thesoureiro ; e não ha
verá mais'collsa alguma á custa da Cidade pelas dili
gencias, que fizer em serviço della e do público; e
~ómente levará das partes os emolumentos, qüe justa.
mente lhe deverem.
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_.~ o Escrivão do dica Meirinho vencera ·de orde~'

nado doze mil reis pelas diligencias J que fizer em su_
. viço do Senado J pagos pelo dito Thesoureiro ; e das'

partes haverá os emolumentos, que justamente lhe de
veretn~

'9 Cad" lHE d0S GPlze Aka.icles do·s llail~ros .da Cidade
vencerá de ordeuaclo [rinta mil .re-is J pagos pele dito
Thesoureirc> ~ e não le:vará cousa a4guma pelas diligen
cias da 'Serviço público, que o Senado lhe encarregar..

10 O :'lcaide .d.e Belém vencerá de seu .ordenado
quarenta lndl reis; e m:ilis quar,el1ta e ,d~o' mil reis
para tres Homens.da Vara I que o devem tlcOmpanhél.r,
pagos pelo dito Thesourciro: e não levará cousa aI•
.g:lJma peJas diligencias publicas ,.de que for .encarregado.

C A P J T U L ,o XVI..

Por quanto uma gra-nde parte dos Officios .referido!
neste AIvará são propria mente inc·umbencias e ·empre
gGIll. que o Senad0 separou, pa:ra melhor distribu·ir o
seu governo ecollomico; nem podião ser Officios, sem
qtle fassem cTeados por ,tnin'l~ 0l!J pelos Reis J meus Pre
decess@res, carFl alguma jmi-sdicçã-o J ou quasi jurisdü:.

-ção: e attendendo ao pouco temp'C>. q.u·e levão. e.ao
pouco rendimento. ·que tem; ·ra'l.ão per que não fica
incompati'{el, que I:lfol'la só pessoa 'sirva muitos dos
dites emp/regos ; antes he C{)l1ven·iente J que se I:Illão ,
para format1em cOFlgrua cOFnpet'eme..a cada um dos or
ficíaes e S~r\fente-s da Cidade '7 Hei por bem ~ que o
Senado da Camera 'oonfira ·nodos os ditos empregos e
il1cumbencias. ql!le' aoC[lila'lmente -não ti ..... er.em Proprie
ta-rio J aos Officiaes 'C Serventes da Cidade, que sem in
compatibilidade J Item derrimenw l~O públi-co , os pu
der-em bem serv.i<r; ficando perpe[uamen.te unidos e
lorados debaixo de.IJm só. titulo, para <:om eIle passarem
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pára a Chancellaria mór da Corte e Reino'; e neIla me
pauarem os direitos devidos pela propriedade. ou pela
!er~entia: Com declaração porém. que não poderáõ
unir em uma só pessoa tantos Offieios jurisdiceionaes.
que excedão seiscefltos mil reis de rendimento por anno;
~lem tantos empregos J ou incumbencias serviçaes, que
excedão de duzentos· e quarent~ mil reis de salarios por
anno: e que na dita co.nferencia não entrem os Officios
e -empregas já unidos, e destinados neste AI vará para
~utros Officios e pessoas; porque estes hão de ser ser.-.
vidos na fórma, que tenho ordenado.

r Não se poderá introduzir propina) ou ajuda de
custo alguma, além dos orGlcnados constituidos; nem
levar outro algum ordenada de dinheiro J ou de espe
cics J por titulo J ou pretexto algum de maior trabalho
de Officio :. nem sobre esta materia valerá costume. ou
posse. ainda que reja immetnorial ; porque desde já a
reprovo, annullo- c condemno na raiz <;la sua intro.
dueção. E conseguindo alguma pessoa Decreto. ou Re
solução minha, ou dos Reis meus Successores. por
que se lhe conceda alguma propina) ou ajuda de custo.
além do seu ordenado) se lhe não cumprirá. se expres
samente não for revogada a disposição deste Capitulo.

2 Permitto, que, quando o Presidente. Vereadores
e Officiaes ·da 'Camera e da Cidade estiverem doentes
de doença de maior remedío J lhes possa o Senado man
dar dar de ajuda 'de CUSto. por uma só vez, sessenta
mil reis ao P~esidente; cincoenta. mil reis a cada um
dos Vereadores; quarenta mil reis ao 'Escrivão da ea~

mera J e a cada um dos Procuradoltes da Cidade.'- e
'Vinte m~Lreis a cada um dos Procuradores dos Mesté..
res J que actualmente servirem j e aos outros Officiaes
do Senado e da Cidade. e todas suas repartições ~ se
distribu·irá a dita ajuda. de custo pelas graduações de seus
Officios; com tanto que nãb possa exceder a quantia
de trinta mil reis; llem baixar a quantia de dez. mil
eis. . - . - .. , ")

j..L. Ex/r. Tom. lU.. S~
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3 Es~ando actualmente aposentado algum M\nistro.
'OU Official da Cidade. não vencerá cousa alguma de
augmento por este Alvará; e ha"erá sómente a guan

"tia, em que foi aposentado: e a mesma ordem se guar_
dará com os que ao diante se aposentarem, para que

. não venção mais cousa alguma. no decurso do tempo,
que o ordenado, que tiverem no tempo da aposenta.
daria.

~ Todos os Proprietarios encartados sejão obriga.
dos de servir seus Offieios na fórma da Lei do Reino J

Leis e Decretos extravagantes; e os que não forem en
cartadas, não senda menores, serão obrigados de se
encartar em treli mezes , com pena ete perdimento dos
Offieios, que se darão em vida aos denunciantes. E
quando eu por alguma justa causa lhes conceder J que
possão metter Serve.ntuarios, ha verão ~stes duas partes
do rendimento dos Officios; e os Proprietarios uma
terça parte ,. sem poderem receber mais cousa alguma
directa, ou indirectamente; nem ainda dinheiros em
prestados sem juros , pelo tempo, que durarem as ser.
ventias. E nem os, Proprietal'ios, nem os Serventua..
rios poderáõ levar das partes ernolumen os, ou grati..
ficações algumas, posto que livremente lhas offereção,
depois de suas causas t ou dependencias fit1das, além
do conteúdo nos seus Regimentos. debaixo das penas
da Ordenação Liv. 5, :ril. 72. .

5 Os filhos dos Proprietarios, que ser.virem no im.
fledimento de seus pais, não levaráõ mais cousa alguma
á custa da fazenda da- Cidade, nem das partes; e só..
mente ar~ecadaráõ para 'os ditos seus pais oS'ordenados
e emolumentos, que lhes pertencerem.

6 ~ando o Vereador mais velho servir de Prcsi.
dente, ou quando qualquer dos Vereadoreii, Ministro!
c Officiaes da repartição da. Cidade servirem um por
outros, farão suas proprias as assignaturas J esporru
las e emolu.mentos, que deverem 'pagar as partes, se?,
gue se dupl1quem ou~rQS para os Impedidos. mai nao



EXTtt AVACÃ,NTES. 223

levaráõ cousa alguma á..tusta d:l fazenda da Cidade :' <:>

quando o impedimento passar de quarenta dias. pode.
ráõ haver do dito termo por diante a quinta parte do
ordénado do Presidente. Vereador. Ministro) ou Offi.
eial impedido) a respeito do tempo. que por elles ser.
virem; para o que ha verão mandados do Senado. nos
quaes se declare ao Thesoureiro e Almoxarifes. quê
fação desconto de outras qua.ntias dos ordenados dos
impedidos) quando lhes fizerem pagamento delles.
pondo-se logo as verbas necessarias á margem dos
assentos das folhas. E quando as serventias estiv.erem.
absolutamente vagas) venceráõ os Vereadores) Mi.
nistros e Officiaes) a que forem deferidas) além dos
emolumentos, a quinta parte· dos ordenados. deide o
dia, que nellas entrarem, até o dia. que sahirem. Sendo
porém serventias de provimentos, de que se'paguem
'direitos na Ch . lcellaria , venceráõ os Serventuarios to.'
dos os ordenados e emolumentos) que vencerião os
Proprietarios. se os houvera.

7 Por quanro as assignaturas. salarios c emolu.
mentos, concedidos ao Presidente) Ministros e Officiaes
da Cidade, não conferem com· o que devem levar n()
tempo presente, pela antiguidade. com que forão con.
cedidos: Sou servido) que o Senado da Camera) to.'
mando as informações prec~sas. me.consulte as assigna.
turas) salarios e emolumentos.) que presentemente se
devem conceder) referindo todos. que aClualmenre ,se
levão) e o titulo. por que forão concedidos: ex.cepto
daquelles Ministros e Officiaes. que neste Alvará forão
provídos de assignaturas e emolumentos. '

8 ~ando eu for servido permittir. que se leve aI.
guma propina cxtraordinaria (que se não levará sem
Decreto. ou Resolução minha) ) se regulará a um por
cento dos ordenados) que cada um levar neste Regi.
mento) com tanto que a propina do meqor Official
não baixará de mil e quinhentos reis; bem entendido,

,que sómente se comprehcnderáõ nestas propinas o PIe..
Ss '2



sidente) Vereadores) Ministros e Officiaes, que ser~
virem no Senado, ou nas Casas e Almoxarifados , que
lhe forem immediatamente subalternos, e não outros
alguns de fóra, posto que sejão' pagos pela Cidade. E
quando por alguma demonstração de alegria eu mandar
vestir o Senado de gala, vencerá o dito Presidente,
Vereadores, Ministros e maig Officiaes doze por cento
da importancia dos seus ordenados de um anno; não
baixando a gala do menor Official da quantia de qua.
torze mil reis. E ordenando, que o Senado se vista de
luto por alguma razão de sentimento, venceráõ para
ella seis por cento da importancia de seus ordenados,
não baixando o luto do menor Official da quantia de.
sete mil reis.

9 Todos os ditos ordenados se lançaráÕ nos livros
do as,sentamento da fazenda da Cidade, e se metteráô
nas folhas do anno presente, e dos mui. que se segui
rem, por este Alvará somente, sem dependencia. de
outro algum despacho; riscando-se os assentamentoi
antIgos, que delle havia, com as verbas necessarias.

10 O Presis!ente, Vereadores e Ministros do Se.
nado da Camera e da Cidade t que directa, ou indire.'
ctamente contravierem as disposições deste Regimen
to, em parte, ou em todo, incorreráõ no meu Real
desagrado J e nas demonstrações, que delle resultarem;
t!: os outros Officiaes perderáõ os Omcias, para quem
os denunciar, em vida, e ficaráõ inhabeis pa,ra mais
me servirem, nem á Cidade, além .das mais penas,
que por direito merecerem: e se forem servcmtuarios,'
perderáõ o valor dos Offieios , ametade para o denun
ciante t·e a outra ametade para o Hospital de S. Lazaro.
E estas denunciações receberá o Conservador da Ci
dade, em publico e em s.egredo, e as julgará J dando
'olppellação e aggravo J para onde pertencer.

II Pelo que mando ao Presidente, Vereadores ~

Procuradores da Cidade e dos Mestéres do Senado da
~amera desta Cidade J e a todos os OfLlciaei e pessoflS,
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1 que oconhecimentô pertencer J fação inteíramente
cumprir e guardar este Regimento) corno nelle se con
tém j e o fação imprimir e repartir por todas as Casas)
Mesas) Juizos e Offiêiaes e pessoas J que o devem exe
cutar. E valerá) posto que seu effeito haja de durar
mais de um anno) comp Lei) ou Carta) feita em meu
nome e por mim assignada J e. passada pela Chance!.
laria; posto que por dIa não passe) sem embargo da
Ordenação Liv. 2. Tit. 39. e 40. em conrrario ) que
para este fim dispemo. Dado em Lisboa a 23 de Março
~e J 754-.- REI. _

--------
'Alvará do Conselho da Fazenda J que faz 1!1tnçáo de uma

Resolu·çáo de S. iWageslade J que permille livremmU
todos os jogos de Ca"Ias , e manda que se lIáo tire de
vassa de quem der (asa de jogo de CarIas; e se derogou
a Ord. Liv. S. 'lit. 82. .

o Conde de Unhão, Gentil-Homem da Camera
de S. Magestade , do seu Conselho J e do de Guerra,

- Mestre de Campo, General de seus Exercitos , e VedoI'
de sua Real Fazenda, etc. Faço saber a vós) Correge
dor do Crime do Bairro do Rocio ) em como pela Con
dição 13 do contrato das Cartas de jogar se permitre ,
que o Contratador poderá mette.r as Canas, que quizer,
de quaesquer partes) que lhe forem necessarias ) e sel
lar com sello do contrato) ou qualquer outro, que lhe
estiver bem; as quaes Cartas poderá trazer livremente)
sem a isso lhe pôrem impedimento algum: e que com
elIas. como com as dos Escancos, se poderá jogar to
dos os jogos livremente: e se não poderá tirar devassa
de quem der cusa de jogo das ditas Cartas do eontrato :
nem as Justiças prenOerá·õ por isso; por quanto sómente
p Conselho da Faz.enda, e os MiJ;üstros, que para. este

1754
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effeito deputar. poderáõ entender nesta materia. em
que S. Magestade revogou a Lei do Reino. paI' Reso.
lução de J 6 de Maio do anno proximo passado de 1753.
Pelo que se vos declara a referida Resolução de S. Ma_
gestade. para. que :l tenhais entendido, registeis e tà..
çais executar inteiramente. Rafael da Silva de Oliveira

.o fez cm Lisboa a 26 de Março de 1754. Sebastião Xa.
vier da Gama Lobo o fez escrever.·

Conde de Ulzhão.

Alvará. em que se dalara o §. 2. do Cap. 1. do ~egilJJenlo

da Junta da Administração dos Depositas da Corte; de.
terminando-se. que os Ministros. que despacharem para
se receber algum dinheiro. ou moveis depositados, o hão
de fazer por pruatorios dirigidos á mesma Junta.

175+ Eu ElRei faço saber aos que este Alvará com força
de Lei virem, que eu fui servido crear a Junta da Ad.
ministrayão dos Depositas públicos por outro Alvará
com força de Lei de 2 I de Maio de 1751. ordenando
no §. 2. do Capitulo 3. do mesmo Alvará. que a dita
Junta mandaria fazer os pagamentos devidos ás partes,
que lhe appresentassem mandados dos Juizes compe.
tentes; e porque podem mover.se duvidas sobre a. in.
telligencia da palavra Mandado inserta no dito §. ; to,
mando-a talvez no sentido de ficar a Junta á maneira dos
Depositaria:;. que mandei extinguir. subQrdinada aos
Ministros. que despachão pagamentos pelos Depositos
da su~ Administração; querendo eu obviar roda a
occasião de controversias prejpdiciaes ao expediente da
dita Junta. e á auctoridade. que the tenho conferido:
Sou servido ordenar. que os Ministros. que dcspach~..
rem para se receber. ou' extrahir dinheiro. ou movelS
dos ditos Depositas, o fação por via de Precatorios ~
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expedidos (otT) a civilidade competente á au-<:toridade
da referida Junta; e que os Escrivães, que os lavrarem.
não possão copiar rielles as sentenças, como coslumão
em outros Precatarias; mas escrevão sómente o que
até agora se escrevia nos Mandados dirigidos aos De.
positarios. sem outra differença mais que a da forma
lidade acima ordenada; e que assim os Escrivães, como
os seus Ministros respectivos, tenhão os mesmos emo
Jum tos pela escripta e assignaturas dos ditos preca
torios. que até agora se pagavão pelos Mandados. E
este Alvará se cumpra e guarde inteiramente. sem em.
bargo de quaesquer Leis, Regimentos. Resoluções. ou
Costumes em contrario , que todos hei por derogados
para este effeito, corno se delles fizesse expressa men.
ção. E ordeno ao Marquez, Presidente da Mesa do
Desembargo do Paço. ao Duque. Regedor da Caia da
Supplicação, Governador da Relação do Porto, Desem.
bargadores das mesmas Casas, e a todos os Corregedo
res-, Provedores, Ouvidores. Juizes) Officiaes de Justi..
ça desta Cidade e de ,todos os meus Reinos e Senhorios.
que cumprão e guardem, e fação inteiramente cumprir
e guardár este Alvará, como neIle se comém. E para
que venha á noticia de todos, e se não possa allegar.
ignorallcia , mando ao Desembargador Francisco Luiz:
da Cunha de Attaide , do meu Conselh(i) e Chanceller
mór do Reino, o faça publicar na Chancella,.ria, e en.
viar a copia delle , sob meu Sella e seu signal , aos Cor.
regedores. Provedores e Ouvidores das Comarcas. e
aos das Terras dos Donararios, onde os C.orregedores'
não entrão. E este se registará nos livros da. Mesa.d
Desembargo do Paço, Casa da SUF'pücaçao,. Senado
da Camera, e nos da Relaçã'o do Perto e mais Tribu_
naas, onde $eme1hames Leis se costllrnão regista.r ; e
este proinio se lançará na Torre dO Tombe. Dado em·
Lisboa ~os 6 de Julho .de 17.5-+, R.Bl~·· 1

Lh. daa L.i. da Clil\llcul!aria 'Íl foi. 5... '. 'I', .
• .<
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Alvará. e,,, que se de/ermil1a se não possa vender Pol.
vora em Casas particulares dentro das POVO(/ções, t/las
em Casas desti1Jadas para isso jóra de povoado,. e st
dão as providencia.i neCfssarias para esta observanâtl!l

T754- Eu ElRei faço saber aos que esté Alvará d .....ei
v.irem, que sendo-me presente. que para se evitarem"
os incendios • que a expcriencia tinha mostrado rerem

.acontecido nesta Cidade. por se vender Pol\ora em
casas particulares, contra as Ordens e Posturas I se
ordenára ao TeneAte General da Artilheria no Capitulo
XX. do seu Regimento mandasse. que nenhuma pes
soa. de qualquer qualidade que fosse. pudesse ter Pol
vora em sua Casa I ou vendêla I debaixo da pena de'
perder a P"lvora • que se lhe achasse. para a Fazenda
Real. e de quatro mil reis de condemnação para o
l\1eirinho, ou outro qualquer Official J que a desco
brisse j e que se faria a ~esma diligencia nos navios
Portuguezes'e Estrangeiros J que não fossem de guer
I;a., e estives~em no Rio. por todos serem obrigados
~ reéolher a Polvora. que trouxessem para seu forne.
cimento; ou para vender na Torre della. antes que
descarregassem a mais fazenda. e toroala a levar.
quando houvessem de fazer viagem; e havendo de

.se vender • sempre a parte J que a comprasse, a havia'
de ter dentro da, mesma Torre". ou para a embarcar
pára fóra •.rou par.~ a mandar pará a parte destinada.
aonde se pudesse vender. por não ficar em parte al
guma da Cidade. e se evitar deste modo todo o pe
rjgo; e que no Regimento do AlmolCarife da polvora
sç1th.e ordena'val no Capitulá III. tivesse um livro de
Entrada, rubricado pelo <!iro Tenente General. 'm o
qual lançaria toda a ,Pol~o~~ PCJJpéltticulares. ;.decIa.
rall.do nelle por assentos o dia, em, que entrára cad~



pãrtida s ~onde vtnh:\, e a quem pertencia Os a tamànho
dos barrís e suas marcas s recebendo-os ou por peso.
ou por barrís s conforme as partes quizessérn ; e que
teria particular cuidado e 'Vigilancia em· que mr Ci
dade não houvesse.em ,casa alguma Polvora J e só nas
partes costumadas, aonde ·se coStumasse vender; e que
quando lhe parecesse dar busca em algumas casas s o
faria COD.1 o Escrivão do seu cargo s e um dos Mei.

- rinhos dos Armazens ; e acha'ndo nella-s Polvora J exe
cutaria o que dtspoem o Regimento do 'Tenente ·Ge..
neral da Artilheria no Capitulo referido;'e que q~an"

d0 as partes quizessém levar a dita Paivara J venden..
âo-a a navios particulares, Vassallos destes Reinos.
ou a outras quaesquer pessoas para fóra ,da Cidade.
quando não seja necessaria para meu serviço ( porque
então a não deixará vender sem ordem do dito Te.
nente General), a faria p~ovar primeiro pelo Polvo
..ista, que parecesse, e com a approvação deste li

deixaria sahir; e sendo para navios, passaria certidão
da qua.ntidades que -era J e c.orno hia approvada, e para
que navio ia, para que o Capitão, ou Mestre J que
se fizesse ao tal navio, appresentasse a dita certidão;
e sendo para dentro do Reino, daria sua guia á pes..
~oa J que a comprasse, de que cop,staria ter sahido
approvada da "Torre da Pólvora J e para onde; adver-i
tindo se não mettesse em casa alguma, e fosse logo
direita ao barco, 'e indo par "terra, se poria logo nas
bestas J que a houvessem de levar; porque achando..
'Se em outra maneiz:a, sería tomada por perdida J e
incorreria 'olransgressor nas penas, conteúdas no Re..
-gimento do -dito Tenente General. E porque de se não
observarem os ditos Regimentos e Posturas I a qüe a
~o Tenente General da Artilheria se refere, se experi
'mentára não ha muitos annos o terrivel incendio da.
Ribeira, que abalára grande parte das 'Casas e Tem
'PIos desta Cidade, não só visinhos J mas ainda re.
~otos I ll1amnificando muitos delleil, especialmente-a.

J..L! Ex/r. 'Iom. 11l~ . J"ç . -
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Igreja da Mis'er1corclia; e não fôra menor ó estr~go~
Que no anno pro){imo pi\s:lado de 1753 houvera Qa.
Rua dilS Canastra~ p.do reçeiQ, efll qlJe ~I}çr~f~p as
pessoas, que ilcudião a eHe» de hªv~r PolYQra na~ çfl~alt

ameaçadas, J:> qu.e não l3ucceder·i.a» .se os I{e.gjlJl~tltº

apo.nt(\dos e POSClJl'ª , a que o qo Tetletlte Ç~!:1eral

se refere, não estive$sem esquecidos, e o S,en o da
. Carnel'a, Tenente General e Almoxarife d~ pol.vora
Gomwissem eum a obrigaç-ã9, quç lh~ ,impQf!P1 9 ~i.

to Regimento e Posturas: E cotl.sideral1~Q.f~ ª' gran,
de importancia d.t:ste negpciQ» e que ddl~ .çls:p~dq

a conserv~ção desta grande Cjd~cle» e ge t9d.lls n PQ
yoações de meus ReinQs, .e qu~ pela UH~~(I)a n~!lão he
pecessario se accrescentem In~peçt<2re.s, ,ijJ.l.e vigielT)
sobre elle, e as penas. contra os tH\ll.§gr.eS&pres, I10r
sevem modicas as .que lh..es jmpª~m li diçpª Rllgi.
mentQs e Postl1'ra.s.; ordeno e. IDa ldq; que st~S jç
eumprão exactamente. ~ squt .fican9.P' em. ~eu v.igo-{
muito especial mente em qtlaQJ:Q ªp.ro l<Jf!!1ci~ do J.u,.
gar > op lu'gé!,res. e.m qye se <d~ve vell~kr a f-QlvQra
d.os ganiculares. ~ pç>'rqu.e .0 v~nd~r·j)ct peJA mi!J.~O

~6m'ente na Tarr:;e d6 Fph~l'a,. tçrp p~l\l; dilita.ncia ). em
que esta ~~ ach~, IgJ·and.e de.S€QmmfldQ p~r-a aLpes,
soas I que a houvP-1' nl de CP1J1prar· ~ ·S~U seJ;vidQ t: QU~

o. Senaq~ da. Çarn~a mªo~ fijbr!ç~r em ;;i.t~s menQ~

djstan~ (do~de"el1\ cl\sQ:.de ioc.endjp~n~o pD~.ll reslll,.
Ur damll~ á Cid~d~) .Ç~s.:\s d..~ ~çlhll 'y~.a J .e s.e{I\' fO.JflP,
para nellas se venc\er Pó.l vara por miuctG, porque p-~lQ

grosso. s.empre deve Ser na Torre da Polvora • m\ féu",
ma do Regimento; com declaração, que na . diw
casas nunca possa haver mais do que \1m até dous
baq:~s de Polvora; e podem bem fabricar.se as dit'as
~asas nO$ ~itios da Cruz dos Q!a.tro Caminhos. at~ á
Penha de França. fóra da estrada para a parte de
cima; no de_ Buenos Aires, distante das casas J e em
()lUfOS semelhantes, donde parecer necessario; e em
Alc~ma[a na casa da fabfica da Polvora; e .que o~
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Ministros Criminaes dos Bairros visitem ao menos
duas vezes cada. me~ ngs dias.• que bem lhes pare
cer , todas as tendas e lojas dosseu-s: destrictos , ainda
sem preceder suspeita de terem Polvor:a i e pre€e
·dendo-elIa, outras quaesquer casas, exarnirran.do em
umas e outras com toda a exaGção f se 'Ildlas ha Pól~

vara; e se nas destinádas para neIla-5- se -vemàer es-ta
pelo miudo, se acha mais quantiáade que a de dOlls
barrís; e alem do sobredito. tirará cada um delle.
-devassa, que esta-rá sempre aberta, pctra se vir no cd:.
nhecimento dos fransgressore·s, e admittiráõ denun
ciações em s'egredo , do modo qHe' se pfarica 110 Fi...
sco dos ausentes; e achando em casa-, tenda. ou aja
.particular Pol,vora, ou nas destinadas para· est'! Slt

vender pelo miudo maior quantidade, que 11 permitü.
da por esta Ld, será preso o dono, 0\:1 administrador
da casa» tenda, ou loja, em que for achada j e da ca~

deia» donde pela primeira v€z e'stará trinta dias. pa.
gará vinte mil reis; e da segunda, se lhe dobrará a
condemnação' e' prisão; e da terceira, alem de pãgar
ses'sen,ta mil reis, terá tres mezes de cadeia, e [rés
annos de degredo para MaZagão; e nas mesmas pe.
nas incorl'er.áõ todos aquelles , que por devassa, ou de.
nuncJação se provar que contravierão a esta Lei; e
~endo GQJt1prehendidos por adiada, ou devassa, IDer.
tencerá.. ~ pena. pecuniaria aos Officiães do, Juizó
dond'e se fizer a appr~hensão ( ó\:J' tirar a devassa'; ê
sendo por denunciação) aó denunciante; e em Ufll' e
E>UCro caso se perderá a Polvora Fara minh~ Re1d
,Fallend'a'; c a'lerá das Iêeferida's p>êhas. se exeCutarffô
às da J{egimento d~r.Tenente Geo'era'l da- Aitilheri '
e Almoxarife da Polvora; e as- Pos~ura's do S~nad~
em o que não forem. identic;tS r ou entre si contrarias.

E para que os Ministros nao fartem nesta parte
á sua obrigação. darão conta na Mesa do Desembar_
go do Para todos os annosdas devassas, que tirarem
e prosegUlrem J com os traslados dcl1as, remettendo

Tc~



nos annos ~u(!~essivos b·que·. a<?crescel' " seM 6 que s~
lhe não·. passará certidão de corrente; e esta mesma
providencia praticaráõ, e farão pr.aticar em todas as
mais -E:ldàdes e Villas· destes Reinos os Juizes de
FÓl!a· e 0rdinarios del1as·; com d~cIaração, que nas
Ter-ra-s·, e'm que não. houver lugar ,. <kstinado para sa

. guardar· a Polvora por jURtO, as:Cameras dellas desti..:
naráõ (;asaes t- em que se possa conservar sem per.i.
go·, e em-que·, sendo necessllrio. se venda- pelo llliudo
fOFa do-povoado. na· fórma- adma referida... Pelo- que
mando ao- Presidente da Mesa do Desembargo do Pa
ça·, Regedor da Casa da Supplicação, Governador d~

Rela-ção do Porto, Desembargadores das mesmas Ca.
sas e ao Presidente ·e Vereadores. do Senado. da Ca
mem.. desta Cidade, e das mais Cidades ç Villas, e a
todos os COl'regedores, Pr.ovedores., Ouvidor.es, Jui.
zes e~Officiaes. ee Justiça, e -pessoas.de meus Reinos
e Senhorias, cumprão t}-'guardem, e fação inteira-

. mente- cumprir e guardar este Alvará de Lei ,_ come>;
nelle se cOAtém: E para· que venha á noticia de .to
dos,. e se não possa aIlegar ignorancia , mando ao Des.
embargader Francisco LUlz dar Cunha de Attaide.•
do' meu Conselho·,. e Chanceller mór do Reino, ().
faça publ.icar. na; Chancelluia., e enviar a copia delle ,_
sob, rneu·SdJo' e s~u signal J a todos. os Corr.egedores,
Pcov,eÔ<1res.., OlllVideres. e Jui'l.e&' de Eóra, e elOS das
Terras dos Donatarios. li- este se registará. nos livros
da Mesa: do Desembargo do P.aç.o~, Casa da Supplica.
ção, Relação-do.Porto., Senado da Camera. desta Ci.
d'ade, e na~ mais Cameras destes Reinos. E este pro.
prio. se lançará na.Torre do Tomb(i). Dado çm Lisboa
~os 9f de Julho de 1754. REI. .

if"'~~ ~,» ~! ~!!~~l~~!.~ F?J~ ~7.' ~c~'f



EXTRAVAGANT~L ~n

----------
~

Alvará J por onde' se dt'clarãlJ (JS salarios t ~ilSJignt1l1m1! e
mais p.roes .e p~ecalços.' 'lfle dt'vel1J hav~r 9~ 01L7i,idores J

Juizes e mais Officiaes 110S :Oominios da AmericQ, nas
, Comarcas da BeiY./l-Mar e. Cerláo i excepto (J dus Mi71tlS.

Eu EIRel faço saber aos qtre este met1' mvará em 1754
fórma de Lei vire\n) que sendo-me pr€sente a diffe.
rença, que ha nas assignaturás e emolumentos, que
levão os Ouvidores) Juizes e mais Officiaes de justi-
ça nos J.!leus Dominios da America, introduzidos mui·
tos com excesso por estilo e falta de Regimento. o
qual he nccessario pa.ra a boa- adm·iaistração da justi.
ça) socego da consciemcia 'e bem ·commum ,. n1lo se
podend'o guardar o que a- OrElenação determina) e
neste Reino se observa» pela.bdistancia deIles e mais
circumstancias, que são noiorias; nem tambem per
tnietir os emolumentos t que em a.lguns Regimen:.
tos amigos se taxárão) os quaes. supposto fossem
legitimamente arbitrados J peJa diversidade do tem-
pos necessit1io de refórma 'na parte) que evidentemen.
te consta sepem excessivos e prejudiciaes' aos povos:
séndo da minha- Real intenção, que estes não séjãd'
gravados na~ dependencias da ju.stiça com maiores
ilespezás e saIarios atem dos que forem justos, con
forme o est.ado do Pá~Z: Pêlo que» ponderando todás
as circumsfancias) mandei derermiHal' d pr-esenre Re
-girnenro- geral para as· Comarcas da Beira-Mar é CeF';'
tão; excepto o das Minas), para 9 qual s~paradamert4

te dou tambem a mesma providencia; e ordeno-, que
com toda·s ellas se observe inviolavelmente peJos qiros
Ouvidores, )uizes e Officiaes de justiça ,. não ~xce.l..
"denão em côúsa algum.a o que nelIe- vai arbitratllo t. ~
!he. hei pÔl' concedida). na. fórmâ:abai~ dtclaradalo. (

-: ' • I ' , f lo { -' - (ll1 .. .
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§. I.

Dos ·Ouvidores das Comarcas.

• I' .Terão estes de alçada nos bens de raiz até a
quantia de dezeseis mil reis '. ~ nos moveis até vinte
mil reis, e nas penas pecl1l1iarías até seis mil reis.

2 Das sentenças definitivas, sendo a causa até
trinta mil reis I levafáõ d€ ass-ignatura cento e cin.
CÇ)enta n:is; de trinta atê cem mil reis, duzentos e
€itl~oenta reis j. de cem mil reis até quinhentos J tre.
zentos e cincoenta reis.; e de quinhento~ m'il reis para.
cima) qoatrocentos e c~ncoenta rt:is~ Embargando-se
as diras sentenças. ievaráõ ametaEie da assignatura da
sentença; quer esta seja embargada por uma s'Ó par..
te, ou por ambas, das q!laes· levará 59 ,a dita meia
assignatura. .A mesm,l! ordem e di fferer.tSia se, prati..
cará nas assigfla'ruras das senttmças sobre e~ceições

peremptorias e de espolio 1 artigos de. attentado , d~

fa.lsi-dade e opposição. quando tiverem conhecimento
ordinario ~ e se julgarem a final, pondo.se com a sen.
tença fim á causa, e ~e pagará. a assignatura della I

regula·ndo-se- pelo peclido na acção; porem, quando
esta se· não terminàr pela dita sentença. não levaráõ
delICl Cou·sa alguma. Dás exccições çieolinatqrias leva.
ráô oitenta Feis.

3 Nas a:cções da ClIma. nãd cabendo a causa na
alçada·) levarãô cem rei~ j e cabe'Ado n,ella. <;>itent-a reús;
e éSta mes~a) quahtia 16yàráó de UO'lé\- absolviç-ão da
instància. Dos mandados déprecei.r-o C'em rei~; e de
outros quaesquer mandados eincoelita reis-. Das car
tas precatarias, éitatorias. e-xecutor·ias, de- inquüiç~o
de posse.' e:.pan"outras quiaesquer dilig~ncia-s-) oitenta
reis·..- e QI me~o' das oartia-s.• 'JDU Aly;u-as.de E<ílito'S',
Das, GarJa-sr..d.e, segúro ~"pos (lEI sos' • eml~:l.I' aoS ~e~
passm-.:. ,de\§:ada um- dOSI(?íllp dpslJ; q;tle- s~ pe.nengepeJil
segurar) sendo pessoas livres. trezentos reis. Porem
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se-ndo pai e filho t marido e mLtlh~J t' -ou .senhor e -seuS'
escravos, le-varáõ ~ÓQ1ente ,a dit~ qllanU;t,_ çomo se
fusse uma pe.s~eé\ só; não pass r~õ porem as 'CJlrtas de
~gijlÔ nos.delictQs ~KÇÇ'p'glildo~ 1lª Lei, e que pri
y,~tivàmeng: p'yr:tenf6~ ap Corregedor do Crime da.
Relàção do ge~trj~to J ne;;(\l n~j) P~AOS, que lhe são pet
J}littiâo~,EÇl(ji.<:lf 'ó. -pasj)ar ~s dlt~s. éjlrií:ls., roai~ que paI'
~01 .anno; e s,e d nt~o ~.elle [PJ ª cana quebrada»
pQç!eráõ p. ss~r p~g,upda pelp empo, qu.e restar para
se '~9Qcluit:. d ànno) <la qUjil -lev'lf,lõ a mesma. assí.
gDatura. : Das jus~ificaçõe-s para embargo, ou segu
r'lnça, e de que se mandar pa/iSílr ipstrumento-, oiten
ta reis. De sello da sentença, ou carta, sessenta reis.
De juramento suppletorio , e tambem dado aos Lou
vfl·dos para se avaliar a callsa de cada um, .oitenta
rFis: porem )ouvimdo-se aroba,S as partes no mesmo
Louvado t lev;lráó só a dit'\ quantia. De inquirir cada
testemupha qincoel1ta reis, tanto em causas crimes,
como civeis , naqu~llas, em que o póde fazer. De exa.
me feito em sua casa e pr~sença , sobre vicio de aU~

tos, papeis, ali li vros , duzentos reis. De 4lrtigos de
hé\bilita,ção, ai eota reis. De etnbarg.os remettidos , aí.
te.nta reis; e vindo-se com elles n execução, sendo
çe Dullidade , pagamento., compens.a«ão, retenção de
bemfeitorias, artigos .de liquidação e justificativos t

levaráõ ametade da assignatura da sentença definiti.
va; porem .sendo de terceiro senhor, ou possuidor,
levará a final a mesma .a~signatura, que da sentença
definiti va.

4 Das arrematações em leilão, sendo de bens mo
veis de valor até cincoenta mil reis, levaráõ de cada
uma cincoenta reis; de cincoenta mil reis até cem,
terão oitenta reis; e pa&sando de cem mil reis, ou
senda de bens de. raiz, cento e cincoenta reis; porem
requeren<~o o Arr rnatante carta para seu ti tu lo, não
levará dellcr assignatura. De cada vestaria na Cidade i

ou Villa) mil e duzentos ,reis i e sendo no Tenno.,



ou Comarca, levaráó o caminho a seisl~oã~ ~or dia;
dous mil e quatrocentos reis; e p mesma venceráó
por dia nas diligencias, indo fóra da terra a requeri..
mento de parte. Dos ·instrumentos de aggravos, tre..
renros reis. Das appenaçDes) que vierem ao ditç Jui..
zo., quatrocentos reis; e ·vindo-se com embargos á
sentença, ameta-de da'~ assignatura da primeira, quer
esta seja embargada por uma só parte, ou por ambas,
na fórma que fica dito-. Dos dias de apparecer, tre..

- zentos reis. Das deyassas particulares, que tirarem a:
requerimento de pane, ou havendo culpados, levarió'
do auto e juramento ao queixoso, oitenta reis;, De

. cada testemúnha, cincoenta reis, e da pronuncia,
seja um, ou muitos culpados, pronunciados junta..
mente, ou em diverso tempo, trezentos reis. Nas
querelas levaráõ do auto, testemunhas e pronuncia.
o mesmo que nas devassas.

5 De aposentadoria, quando forem em Correição ás
"Villas de sua Comarca, não levaráõ. cousa algl!ma dos
bens do Concelho em dinheiro, ou em especie j e só
se lhes darão casas, camas, lenha para os primeiros
dias e louça para a cozinha e mesa; e o mais, que
lhe for necessario, o compraráõ com o seu dinheiro
pelo preço e estado da terra; e o mesmo observaráõ,
,quando forem ás ditas Villas por mandado meu a
diligencias do me~1 Real serviço. Da audiencia geral
da Camera, capitulos de Correição e provimenros I

que fizerem nos livros delIa, levaráõ dezeseis mil reis.
Da eleição das justiças e pelouros, que os Ouvidores
·podem fazer para tres annos , em qualquer tempo do
terceiro anno da eleição passada, oito mil reis. Da
devassa de suborno, não havendo culpados, não le
vará cousa alguma dos bens do Concelho. De assigna
tura das cartas de usança aos Officiaes eleitos" de cada
uma 'levaráõ súscentos reis. Das rubricas' dos livros
das :Cameras, aonde não houver Juizes de Fóra. d~
,ada uma folha ·tr·inta x:eis.



337

" 6' PUa as revistas das aferições das balanças , pesos
. e 'medidas, nas Comarcas. aonde hou ver Rendeiros
da Chancellaria • mandará o Ouvidor. assim que abrir
-Correição, lançar pregões e pôr Editaes, nos quaes
dedârará os dias das a.udiencias, destinados para as da
Chancellaria, e que por elles ha por citadas as pessoas,
que são obrigadas a ter as balanças, pesos e medidas
aferidas: e mostrando estas. que as afel írão e cum.
prirão 'sua obrigação em tempo, o Ouvidor os absol.
verá, e levará da absolv.ição oitenta reis, que pagará o
Rendeíro •que accusou )~ poz a acção; e os que, sendo
obrigados, não tiverem aferido, ou nã·o forem appreJ.,
sentar a sua aferição; ou tiverem aferido fóra dQ
tempo determinado pela Lei. pagaráõ a condemna.
ção. que aos Ouvidores parecer justa, havcnd<>-se
neHa com moderação, não podendo exceder a quantia
de mil e duzentos reis no maior caso;. e dentro desta
~uaotidade se conformaráõ sempre com o estilo mais
observado, e tambem as custas. que serão oitenta
reis para o Ouvidur, e quarenta reis para o Escrivão;
e nas Comarcas, em que não houver Rendeiros da
Chanpellaria, será a condemnação para o Meirinho.
<ia 'qual pagará ao Ouvidor e Escrivão o que lhe toca
e acima fica declarado; e dos absolvidos não terão
cousa alguma neste caso.

7 E porque ,os Ouvidores são tambem Provedores
nas suas Comarcas, e [em obrigação de examinar as
contas dos Concelhos, indo em Correição, e de pre.
ver os Inventarias dos Orfãos, e de tomar contas dos
rendimentos das legitimas delles, e de as revêr. sendo
tomadas pelo Juiz dos Orfãos; e de tomar contas aos

,Testamenreiros, e do mais, que lhe compete conhecér
pelo seu Regimento: Nas contas dos testamentos não
levaráõ residuo do que acharem cumprido; e isto ain~

da que as despezas fQss~m feiras depois do anno e
mez, ou depóis do terppo , que o Testador lhe conce
~leo: porem se..forem feitas depois de serem citados

LL. ExJr. crom. III. Vv . I
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pâra darem ~~nta '. tendo sido cita~Q3 já pa~9adQ o
t-empo, levarao reslduo do que dappls de cltádos for
~umprido, e será do premio, ou legado t que o Td.
atador deixou ao Tc:stamenteiro i e não lhe sendo dei•
.iado cousa alguma, o haverá dos ben,s dó Testa",
rnenteiro , que o deve satisfazer pela sua negligencia i

Cóm tal declaração t que sendo a duvida do GLltnpri,.
menta só por falta de forlT\alidade, sendo certa a
despeza, econfemné a disposição, se não levará res-l_
duo; .e achando que. cumpria bem ,CO\JlÓ devia e den.
Uo do tempo, ,ou antes de ser citado, )-evará- sómenrc:
d~ julga( o t~sta1lJlenro por cumprido, stiscentos reis;
'e da, quitação, querendo.a o Testamenteiro, não le.
~a,rá assignatura. Das contás, que tomarem nos Coo..
celhos, sendo o rendimento menos de duzentos mil
:reis, Ifl/at:á,õ trEzentos r<;is: de duzentos mil reis até
q~atroç;'entos .' 1evaráõ seiscentos [<li s. ':De quatrocentos
mil reis ate um conto d'e reis. mil e dlllll;eotos 'reis j e da
UM conto até dous contos de reis, dOll$; mil e quatro.
centos reis, e nada mais, ainda qpe o rendi mento seja
maior. li I)áo levaráú resíduo, e só qas addj-ç6es, que
g16ssRrent, tel!lQe sido ma,) despendidas" o' pagJlr.,á.ã OJ

Qfficilres, qUli: zerem essa despéZa ,_ f~~end(MepÔr a
imp~>rtancia del1a>. O meSI1'lO observa-.ráõ Dás Confra.
rias., Hospitaes e Albergarias, confurme a impor.
randá do rendimento sem residoo; e só o poderáõ le
~4r do que acharem mal despendido e fizerem repôr á
-(:ust.u dos.que mal odespeltdêTáo.· O , centas q,lJIe to
marem alls Tutores dos bens. des Orfãos, que adrni..
nlst~o, ou dClS- qcre revirém , sendo já tomadas pelos
J1Jiz~ dclles, levaniá (jJ enesrno c<i>ncediclo a estes.
D~s (:(1)ffilaS appelladas, .havclnd0-as, ou sejão confir'
nlátlcf-s, ou rev-og.1xt1es ~ de Ggd~ uma 1~vallá0 IDa p'lCtc
vencidQ t>itema ni'S. Das tabricas dos livros, que·
lhe pertencerevn" C0Dio Provedor, kváráõ a mesm'o •
E}ue 'POlo"eft~ ibe he 'ConaeeJi(jjli), COI1\Q:Ou.vidor., Dos
lrweru:Ílribs g" panibba~ Jev.al'á.ô (J m-esmo., liliC' lhe he
dado aos Juizes dós Orfã05. '
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~ I §.II.

Dos Juizts de Póra J t Orfl~s.

lf Terão de alçada nos bens ne raiz até doze mil
leis; e ,dez'€Seis nos móveis J e nas pc:;na~ pe.cuniarias
.até quatro mil reis. ' .

2 Das sentenças definitivas, (lU sej5D 35 causas ordi..
.narias, ou summarias'J sendo de valor até trinta mil
.fei~ , 'levapíõ sessenta reis. De ,trinta até cem mil reis,
cento e v:inte reis. De cem até quinhentos m~l reis,
duzentos e quarenta reis; e de quinhentos JDil reis
-para cima, rrezentos .e s~s~enta reis. E emba.rgando..
;se as sentenças, ou seja por uma das partes.) (lU por
.ambas, levaráõ sómente ,ametade da assignatura da
sentença'J pagando cada uma a parte competente,
.quando ámbas emba·rgarem. A mesma ass-ignatura le
;varáõ das exceições peremptorias e de espolio, arti
~os de attentado, de falsidade 'e opposição, quando
,'tiveFem conheciment>o ordinariQ, e se detel'lT!inarem,
.a .finar, pondo-se com a 'sentença ·fim ·á causil , ·obser.
-vada a diffel1en~a do valor della, que se reg.ull\'fá pelo
~edido na acção; e não pondo a sentença fim á qusa~

não levallá~ cou&a alguma. Das e'xceições declinato~

"ias levaráõ quarenta reis.
3 Nas acções da alma, não cabendo na a1çada, te

varáõ cincoenta reis, e cab.encl0 nella, quarenta reis.
Oos mandados de preceito. cincoeota reis;. e de
l()ut as 'quaes~uer mandados para :cita~ões , 'prisõe$,
penhoras e Alvar.ás de folha e soltura', quarenta,reis.
Das cartas precatorias, citatorias, ex.ecutor1as, de
~nqllirição" de posse e. para outras quaesquer dili!!el'l-
.. . b

elas, quanema reis; e o mesmo das cartas, ou AIva_
r-ás de Editas; Das 9ustifioações para Cimbarao, ou
~egurairça., e de que. se manaar passar i1llstru~ento,
qU~~e~ta reis. ,Do seH0da sentença' 'G}tl·arenta rei •
DQ Juramento sappletorio, e tambem dado aos Louva-

Vv ~ ~
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dos para avaliarem a caQsa7
, -d'e cada' um quarenta:reis;

(' louvando.se ambas as partes em um só Louvado
levaráã a més'ma· quanria. De inquirir (ada testemunn~
çm callsa crime., ou civel,. quarenta reis .. Dos exa.
fmes , 'que se [a·zem em sua €àsa e presenç'a-, sobre
'falsídade, ou· vicio d~ algúns. autos, ,livro J 00 doeu'.
IJ;1ento ~ cento· e se·ssenta reis. De artigos de habilita..
ção. quarenta reis; e o mesmo das senrenças de ab.
solvição, da· insrallcia. De embargos temeu'idos qua
renta reis: dos de nu llidade, pagamento., compen",
sação, de retenção de bemfeiródas, arüg~s de liqui..
clação e j ustificati vos '. levaráã meia, assignarura da
'sentença definitiva., Gomo n(;)s ma~s embargos e acima.
'fica decla·rado: senda porém os embargos de terceiro·~.

levaráã delles a· mesma assig~[Ur.a, q.ue da ~enrença

definiri va·.
- 4' Da.s.anemMações em leilão, send'o de bens mo,.
veis de valor- até cincoenta mil reis.)-. levaráõ de cada.
uma: trinta reis, e d'e cim::oenta> até· cem mi! reis .•.
€incoenta-. reis ;', e passando de cem, mil reis,,. ou sendo;
·de bens de Faiz, oi{.enta, reis(: porem reque:rendp. o Ar;.
rematante carta pal1a seu ti.tulo, nã@d:cvar..áõ assigna_
<t'llt·a.. De €a'da v.estoria na Cídade ... ou Villa·, oiro...
-czentos r-eis;. e SCiRd0 [õra do Termo', levaráõ- por dia~.
a' razão de seis legoas, m.il e oitocentos, reis; e O,

mesmo. v,ell<:eráó cada· dia. nas. diligencias._, i.nda fóra,
·da teHa, a. requer.imento de parte. Das. devassas. parti.
cumres, que ür.arem..a requerimento de parte" ou ha..
vendo culpados" levaráã do.auro e jl1rartlen~)ao quei....
xoso. ci.n-coenra oeis.. De cana'. testemunha'_. quarenta
'ui!. E- da. pronuneia, seja. um" ou· muitos.. <wlpados.
proll'unáados j-lImam~nte" ou em.diverso tel'npo, du-
untos reis'. Nas· querela!!' levaráõ do, a-u.to-sr teste
munhas e pronuncia-, o mesmo que. n1l& 'devassàs.
J)as rubricas dos livros das €a-1l1eras., , e dos, mais ,. que,
.pOdem rubri,crar, por cada folha \'inte r·eis. '. I l

. 5 Os Juizes dos Orfãos do auto do ltlvent-ario"j'u-
! •
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lamento ao Inventariante e Avaliadores. não os havendo
juramentados. levaráõ quatrocentos reis. e nada mais.
sendo na Cidade. ou Villa: e sendo fóra della em
distancia. venceráô do caminho o salario. que abaixo
se declara; porém não irão fóra f.:1zer Inventarias,
.senão quando for mais utilidade dos Orfãos', e não le
varáó Avaliadores cOl1'lsigo á custa deJIes. por deve
Tem ser visinhos do lugar .. ou sitio. aonde estão os bens;;
os quaes t~m razão para sab.er' melhor o valor e esti
mação delles.: e havendo A valiadores do Concelho ju
ramentados .. querendo ir. sem vencerem salario. de
caminho os. devem. levar.

6 Das partilhas lcvaráõ o salaria na fórma do Regi
mento já constituido para o mesmo Jui ~-o em 2 de
Maio de 173[. Porem excedendo· a importancia dellas
.a quantia de.dous. contos de reis .. leva,ráô quauo mil e·
oüocen.tos .. e nada mais; posto que o Inventa.rio e
partil·has sejão. de maior importa-ncia. E nã0. irão fa_
7.er as parcilll.aS fóra com pretexto algum ;. e se-forem.
não ven.ceráô caminho. Das arrematações dos. bens em
leilão le·varáó o mesmo-, qu.e os JuiZies de Fóra do
geral. á custa dos Arrematantes .. sem defraudarem
os bens dos Orfãos. De cada auto de eOlitas .. que to
marem aos Tu rores e Curadores. qua.ndo estes fmem·
Qbrigados a dáJas. que he de dous em dous annos.
sendo dativos •. e de quatro.em quatro .. sendo lcgiti_.
mos. ou testaln(m~arios. na forma da Lei, Jeva~

ráõ o salario) que lhes determina o diro Regimento,.
bavendo só respeitQ ao rendimento. de que tomâq
~onta .. e· nada mais, J-evar;Íô, aindaque lIquelle Sleja
JDaior e muitos os Orfãos. que por ser um o lnventar.io
~ Tutor- .. ~ uma só administração, de que dá conta ;'
pórém sendo. muiros os Orfã'ús e differel>1tes os rendi".
mentos. dos bens, se rateará a despeza da cont.,a (0n
forme· o que iOcar a cada um. Nem tambem ir.ão os
Juizell tomar rora as contas para vencerem caminhos.•
por terem os TUlores obriga~ão. de as irem dar. perante
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lelles J sendo l'IOtificados por seu mandado. 'depois de
passado o tempo J ou havendo justa c;:ausa para remo..
vêlos .da tutela: ~ quando'haja nelles conta macia I pode..
Tem obrigalos pelos ~eios , que lhe são permittidos
por dite·ito» da mesma sorte, que os Tesramenteiro!
oe outros, que ~em obrigação de d rem comas da sua
administração perante Juizes cerras e competentes.

7 O.:> Juizes de Fóra dos Orfãos no mais, 'qut'
aqui não vai expresso, levaráõ ·as mesmas assignaeu.
ras e salario de caminho, que ficáo perminidos aos
Juie;es de Fóra do geral. E os Juizes eleitos pelas Ca
.IfIeras não levaráõ élssignaturas., da mesma sorte, que
as não levão os Jui'les Ordinarios; e só levarãõ b sello
,das sentenças e cartas., inquiridorias, arrematações e
caminhos; dos guaes se lhe contaráõ sQrnente dous mil
e qaatrocent0s reis por dia, a razão de seis legoas ~

sendo menor a distancia, a quatrocentos reis For legoas
oe os emolumentos das partilhas e contas) que deter.
m.i.Iu o d.ito Regimento de 2 de Maio J 731. .

§. IIJ~

Dos Escriváts e 'l'abdliáes do Judicial.

I De cada citação, ou noti'firação) que fizerem J

oe que passarem certidão. sendo na Cidade, ou ViIla)
'levaráõ duzentos reis; e sendo no Termo por man.
dado. levaráõ mais oque lhe rocar de caminho, con';
forme a distancia. Porém sendo feita em audiencia,
ou em sua casa, levaráõ sómeme quarenta reis; e o
mesmo levaráõ de cada autuação. De lima plOcuraçã0
apud Dela, ainda que sejão muitos os Procuradores;
oitenta reis, e se duas. ou tre pessoas· constituirem
um Procu'rador , levaráõ o mesmo de cada uma; sal..
vo sendo marido e múiher. ou irmãos " em uma he
rança', Cabido) Universi(1àde, au"Concelho) que não
pagaráõ, senão como uma 'só pessoa. Dos rnandad<?s.,
que passarem para ci,tações... seguraAça) prisão) a-vo,.
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~a(orr09 e oOtra-s diligencias I s~ssenta r€is. O mesrnQ
dog Alvarás de folha ~ solrura J ou venia e outros se
melhantes: e tamb€ID dos mandados de pr<~ceito por
~onassão da parte. quando for condemnada em audi
encra; sendo porém feita no~ autos por termo, e dada
nelles sentença, ainda que seja de preceito, lcvaráõ
o me!lIDO. qY~ lhes tocar pel~s definitivas. Das reve..
lias e mandados J de que se fizer ,menção nos termó~

do processo J f\ã{) obstante a Ordenação Liv. I.

CJ iI. 83. §. 6. e 9. permircir de cada termo sete reis J

e quatro reis de cada mandado. não se lhe contará
cOusa alguma J para evitar a confusão da conta e maior
desembaraço delIa: havendo~~e respeito a esta dimi
Auição no que hão de i~vé\r pela escripta á raza , que
abaix() se lhe arbitra, para compensar este prejuizo.
De um termo de confissão. ou transacerão elHre partes,
QU degj,srenci~, oitenta reis. Das, inGjuirições, além do
qkJ~ montar li rata de sua escripta, levaráõ de cada
assentada' quar<;nta reis. tirando tres testemunhas de
baixo de cada umã; é não poderáõ levar mais J qu~

duas assentadas por dia. uma Ele manhãa e mItra de
tarde .. e tendo uma menos e outra mais testemu
nhas J se supprirá uma por outra. em fórma, que to
que a cada asst>ntada tteS testemunhas; e não chegando
a e. se numero. se lhe contará por cada uma dez reis:
sendo tiradas em casas, particulares na Cidade, ou'
Villa ,ou seus arrebaldes ~m uma só casa J levaráõ
'Gj;uarenta r;eis;, e pe forem em diverSoas casas, levaráõ
Q 'rj1eSiQl0 Ele cilda uma: e inkio fóra. da Cidad~., ou
Villa. levará0 o que lhe tocar de s~u caminho, confor
Ifle a dist.<tncia e demora justa J que tiverem. De ca
minho nas inquiriçõe.s e mais ,diqgencias, a que fo
roem a reEJ.l1erimenw de parte, levaráõ por dia mil e
Qutentos reis J contando a seis legoí)-s por dia, e por
]~goa durzeocos reis; e send« menos a Gistancia'. se
l~ cOlltará por,legoa. I I •

" 2., Das coaoll1sõcS ·.das seflteoyas ju~~rlocutorias le-
" .
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varáó qúinze reis de cada l:Ima, e vinte cinco reÍs da~
definitivas. Da conclusão ante o Juiz da appellação I

'sendo definitiva. cento e cincoenta reis. Da publi~
cação das sentenças interlocutorias. trilHa reis. E das
cefinitivas, sessenra reis, e sempre nella devem dar
fé, se forão as partes preseores. ou não. A raza se
ha de contar por regras. a quinze reis por cada cinco
regras. Tendo estas trinta letras cada uma; e assim se
contará nas inquirições. appellações. traslados e ter:'
mos do processo, attendendo a terem-se tirado os
emolClrnentos, os termos. revelias e mandados. que
s-erão obrigados a fazer, como d'antes. contados só.
"mente á raza. E das sentenças '. e das que tirarem de
instrumento de aggra vo e cartas de arrematação, se
lhe contará cada meia folha. escripta de ambas as par.
tes. a duzentos reis, tendo cada lauda vinte e cinco re.
gra"s, e cada regra trinta letras, umas par outras. Das
cartas testemunha veis. citatorias • de inquiriç:iQ., de se.
guro, ou outra qualguer. que leve sello; e instrumento
cle aggravo. levareíõ de cada mda folha. das primd.
ras tres. escriptas de ambas as partes. com as mesmas
regras e letras, cento e oitenta reis, e o mais á raza
da fórma. que fica dito.

3 Das buscas dos processos. ou sejão findos, ou
retardadQ~, tendo passado seis mezes, sem se fallar
nelles. não estando conclusos, ou estando um anno
na mão do Escrivão. levaráô dos primeiros seis me·
zes, passados dahi em diante, por carla mez vinte
e quatro reis. não levando mais que a respeito dos
mezes • que houver. cm que o feito for findo. ou re
tardado depois de passados os primeilos seis mezes;
e chegando a anno , levaráõ duzentos e oitenta e oito
reis. E sendo mais tempo) que passe de anilO, leva.
mó no segundo mais cento c quarenta e quatro reis t

que he ametade do que lhe pertence pelo primeiro..
e se passar de dous annos, levaráõ quarenta e oito reIS

do terc~iro. que he a terça parte do que devem levar



E x T lt" li. V A .G A N T E S. Jf5

'à·'t.esf5eito do' segu~do; e por tod~s tre~ levaráo quatro.
<:entos e oitenta reiS, e nada mais. amda que a busca
seja. de mais annos, o que se enten~~erá até t.cima
aRnos; porque passados estes t poderao lev~r o~ q:ue
ajustarem com as partes t por não terem obngaçao ·de
dar conta dos processos; e a busca levaráõ de todos
os autos; -inquirições t escripruras.) que t.iverem em·
seu poder e guarda. Porem sefldo as buscas em U.
v.ros t como são .de querelas t ou denuncias t levará-õ
·de busca sómente ametade do que levarião dos pro
'Cessas e esori.pt'uras, havendo respeito ao que fica
=dito.

4 De cada penhora) embargo t ou sequestro. que
!fizerem na Cidade t ou Villa • em bens de qualquer
'cspecie t levaráõ duzentos e quarenta reis pelo autl)
.e ida; e sendo no Termo t levaráõ mais ,o ·que lhe to
car de caminno. Dos pregões dos bens penhorados')
que o ·Porteiro der na 'Praça ,e 1ugares publicas t nãe
le.yaráõ cousa alguma) 'e sómente a escripta delles á
raza, os quaes devem lançar pe-la certid'ão do Portei
ro) oe fé, que este tem nas cousas, que pertencem ao
seu officio. Das arrematações dos bens penhorados.
ou em leilão, sendo de moveis de valor até cinco
cnta mil re·is.) levcll'á:õ quarenta -reis; e de cincoenta
mi'} reis para cima até cem Inil reis t oitenta reis; e
passando de cem mil reis, ou sendo de bens de raiz.
cento' e dncoenta re.is'; porem querendo o Arrema
tante carta de arremata-ção para seu titulo) levaráõ
della a escripta. 'como de senten~a) na [órma atraz
declarada. E do termo de: entrega) quando os bens se
não ,arrematarem, levaráõ o mesmo) que d<:; qualquer
mandado.

5 Das vestorias na Cidade) -ou Villa) alem do
que lhe importar a escripta á raza ) levaráõ cento e
cincoenta reis, e sendo fóra) levaráõ o seu caminho.
Dos exames J que fizerem em autos, livro t escri ptu
ra) 'Ou outro qualquer documento sobre vicio J ou

LL. Ex/r. Tom. III. Xx
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falsidade, levará cada um trezentos. reis.;.. e o {j~

fizer o auco , levará de mais a e.scripta; e nos que se
fizerem sobre lesão, aleijão, ou deformidade pelO$
Cirurgiões. levaráã someJ1te a escripta; e sendo fei_
tos em preliença do Ouvidor, ou Juiz, levacáó da ida
ma,is qua/lenta reis. Das cartas de Editos, duzentos ~

cio.coenta. reis: das posses, que forem dar na Cidade,
ou Villa , alem da-escripta .. cento e sessenta reis; ,.
sendú fóra, levaráõ o seu caminho ... Qonform6 a di,..
stancia e demora, que.. tiverem. De qualquer Gerti,.
dãQ ,que passarem do que constar de autos, referindo,
se a eIles, levaráõ de cada meia folha, escripta de
'ambas as panes, cemo e oitenta reis, sendo c:ada.
buda de vi nte e cinco regras. e cada regra de trima:
lemas, como fica dico; e sendo de menos ,. não passan:
do de lima !auda, oitenta reis.

6 Nas querelas e dev.assas , levaráõ do auto alem
da sua escripta •. qU;Heflta reis-; e do summario a e cri.
pta á raza, assentada e conclusão, como de definiri
va e nada mais, sendo na Cidade •. OU Villa ; e sendQ
fóra, levará-õ seu caminho. De cada libello', que offe.
tecerem por parte da justiça, como promotor deIla
nos casos, que lhe perrence a aecusação, sendo oca,.
3,0 de querela, kvaráõ cenro e sessenta reis j e sendQ
de devassa, que deve ser bem vista para se conformar
çom ella. e ser maior o trabalho, trezentos reis. Dos
termos de seguro, e de viver e pr<;>ceder bem, e ou.,
tros, s~ndo feitos em sua casa, de cada um, q ue os as
signar, oitenta reis; e indo tomalos á C;21deia ...oo casa
do Juiz, cento e cincoenta reis; e o mesmo leva,áõ
Qe qualquer {ermo de hom~nagem. Nas devassa,s, ti
rádas a requerimento de parte, deve esta satisfazer as
€Llst<JS della. e sendo tiradas ex ~fjicio nos casos par.
ticulares , que a Lei determina, as pagaráã os culpa.
dos. que forem obrigados á prisão. PQsto que se niíQ
venhão livrar; e não havendo eulpad0s, paga~.se-ha

~metade sómente ç10 que neUa se montaç á custa ÓQ
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Conce1ho,aonde se commetteo o maleficio. De registar
a sentença na culpa levaráõ quarenta reis. Nas re.
\listas das aferições em Correição, terá o Escrivão
:della quarenta reis das pessoas, que forem condemna.
das, na fórma que ·fica declaFado no titulo dos Ouvi•
.dores. .

7 E não poderáõ os Escrivães e Tabelliães do Ju
dicial Gontar as custas per si , nem pedilas ás partes
antes de vencidas e ·contadas pelo Contador, ainda
com o pretexto de lhas descontarem a seu tempo.
,pena de suspensão ,e ,privação de seus of.ficiQs.

§. IV.

Dos 'labdliães das Na/as.

De cada escri'ptura. que ·fizerem no ~ivro das
Notas" levaráõ mil e duzentos reis., e serão obrigados
·a darem o ·t·raslado deHa á pane, sem por isso lhe
'levarem outlra paga. De cada procuração bastante com
'a mesma obrigação novecentos reis. De cada papel.
que lançarem nas Notas I e tirarem dcHas , levaráõ a

1lua escripta á raza-, na fórma que os Escrivães e Ta.
belliães do Judicial. Da ida fóra de casa a fazer aI.
guma escriptura alem do estiptndio , que por ella lhe
·compere, quarenta reis; e sendo fóra da Cidade, 01:1

Villa, levaráõ o mesmo caminho, que vencem os
Escri'vães do Judicial. De cada approvação de testa.
mento , ou cw<:liáTlo. sfliscentos reis. De cada reconhe
-cimento e substabelecimento, oitenta reis. De busca
da escriptura no li VfO das Notas ]evaráõ ametade do
que levão 'Os Escri'vães e TabelJiães do Judicial dos
processos e escripturas e mais documentos, que he
pmr 'cada mez, doze reis no primeiro 'cInno, que sen
do completo, importa cento e quarenta e quatro reis;
oe 1;>3ssando do anno, kv,aráõ no segundo setenta e dous
J:elS; e se passar de dOl!s annos, levaráõ mais da ter..
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.ceij·o vinte C, quatro- reis; e· por todos duzentos' e qua'
rent:a reis e mlda mais, ainda que tenhão passado
mais -annos: e OI.1tto, tanto le.varáõ gor, busca.r qual..
quer instwmento, que já tiverem, rirad().. da Nota,
não lhe tendo sido Iie.querido pela. parlte,. a que pe.r
tencia a enrrega delle.o quando esta se não demowll.
pos,: culpa suá. - . o

. , §. V.

Dbs Esrrivaes do-s Orfa~'I ..~
• J

Nos processos' ,. que ordenarem, levaráo o me.·
'smo, que os mais Escr~vâcso e Tabelliães do Judicial..
Do auto de Inventario, sendo na Cidade, ou Villa ,.
ale.m,da·escripll(l,.á.raza, da,ida', quarenta reis;. e a,
raza se contará da mesma sorte, que no Judicial; e'
indo, fáFa·fazêlG , le.v.aráõ.o caminho, como 0S mais'
Escrivães e TabelLiães. Das· partilha.s:, levaráõ do auro
e mesmo, que do InventaJrio, e a ma.is esnipta á ra..
za :. das conclusões, ass·im pa.r~· a de~erminaçã(i) da
partilha-) como- para/se julgar por sentença I o mesmo·
l:jue del1as.levão<os.c;:l0 Judicial. E'não exrrahiráõ car.
tas de parrilhas , senão requerendo-as os Orfãos depois
de maiores, ou.·havendo a'lguns maiores, coherdeiros"
-(jue as- peção. De cada termo d~ tute-Ia" escripto no'
livro, q.ua.renta. rois; ~. de €o;piarem no Inventario só
rn~nte o" que importar. a escripta. Dos- termos de
entrega" d'Os Orfãos t quando se derell} á) soldada, e
de fiança )_mandacfos.e Alvarás ,~ql:larelHa reis. O me
~mo levaráô dos termos de entrada no cbfre, no livro.,
'que nelle deve estar) e tambem do que fizer da sahi..
da: esta porém se não fará. sem primeiro ser ouv·ido
o Tutor dos Menores, a que pertencer. Dos termos)
que fizerem de arrendamentó dos blms dos,Orf.ã@s nos
{:asos t ,que lhes são permíttidos , levaráõ a eseripta', e
<Ia ida á praça quarenta reis; e das arrematações dos
b.ens {) me-smo J que fica dico nos Escrivães e Tabel.
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liães do Judicial. Dóis contas J que o Juiz tomar a05
Tutores dos rendimentos das legitimas dos Orfãos,
levaráõ do auto quarenta reis, e o mais da sua escri.
pta, contada á raza. De busca dos Inventarias, sendo
'requerida por parte dos Orfãos, ou seu 'IlHor, levaráõ
pelo primeiro anno oitenta reis e outra tanta quantia
pelo segundo, e tamhem pelo terceiro J em que se
monta nos ditos tres.anno8->- duzentos e quarenta reis,
e nada. mais.levaráõ dahi. e.m. di:ant.e: porém J quando
lhe forem requeridos por; aIgum~ parte J. que não seja
·por· parte des Orfãos, ou de seus Tutores J poder.áõ
levar busca delles da mesma sorte, que a pod.em le
"ar os Escrivães e Tabe/liães do Judicial dos feiLOs,
findos, ou retardados._ .

f. vr~.

Dos Distri/;uidôres~

De cada distribuição levaráõ oitenta reis. De
Busca por ser em livro J o mesmo que o Tabelliáo
das Notas: porém não a poderáõ levar, senão pa sa
'dos cinco annos , que o feito, auto, ou escriptura, .
forem distribuidos. De cada' cerrjdã.o, que passarem.
levaráõ oitenta reis.

§•. Vlh

Dos Inquiridores.

IDe inquirir cada testemunha levaráõ ai tenta reis J'
Ct de assentada J que será de. cada tres .testemunhas,
quarenta reis. De. inquirir em casa. particular na, Ci
dade J ou Villa J.sendo,em uma só casa, quarenta·reis ;
e se for em diversas casas J leva.ráõ o mesmo de cada
uma; e indo fóra da Cidade, ou Villa, levaráõ o
que lhe tocar de seu caminho,. como vencem os Escri.
vães e .Tabelliães. .



§. IX.
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§. VIII.

Dos Confad~res.

De contar o salario. que vence o Escrivão. ou
'Tabellião • tanto da parte do Aucto!, como do Réo
levaráõ de cada uma oitenta reis. De contar as custa~
da parte cento e cincoen~a reis; e quando as houver
de dividir. por ser a condemnação das 'custas por
partes ~ levaráõ de ambas duunros 'e trinta reis; ha
:velilclo de cada lima confórme a parte. que lhes tocar:
porém de conrar as pessones. quando as partes as ven
cem. não levaráõ cousa alguma. Havendo de con.
tar juros. ou importancia liquida de frutos. ou rendi.
mentos annuaes. Ievaráó por cada um anno oitenta
reis. E de outras contas. que os Julgadores lhe man
darem fazer entre partes. sendo 'em causa de maior
valor, que exceda a alçada J levar.áó o que lbe for
taxado pelo Juiz. que a mandou fazer J o qual arbi.
trará o salario confórme a qualiçlade dellas; e não
levaráó cousa alguma sem lhe ser taxada J nem maior
cst1pendio. que o arbitrado. ~orém crebando.se ai

partes gravadas 110 arbitrio J poderáó recorrer a maior
4lbçada por meio de aggra'vlo,- ou quando se c(!)nhecer
da appeJlação.

Dos Meirinhos ~ A!caidn.

De cada prisão levaráõ trezentos Jteis; e o me
smo de ~ada penhora. embargo. ou sequtstro. De
eada citação. que por estile fazem. terã@ o mesmo.
quo os Escrivã,es e Tabelliães do Judicial. passando
certidão com fé della. De caminho. assim na Juizo
da Ouv.idoria J como Ordinario, levaráó por dia seis.
eelltos r€:is; e )odo fóra a mais diligencias. do que
uma J ratearáó por rodas a importancía do 'lue na-
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~€rem do caminho; () que observaráõ tambem os mais
Ofliciaes.

§. X.

DfJS Escrivães da Para.

De cada auto. que fizerem de prisão das pessoas.
que os Meirinhos e Alcaides prengerem, indo em
sua companhia. levaráõ cento e cincocnta reis; e da
ida com (} Meitinho ,ou Alcaide, outros cento e cin.
eoenta reis; e o mesmo levaráõ de cada auto, que
fizerem das rondemnjlções verbaes, que e8cr~verem

em livro. Dos autos de penhora, embargo. ou se
questro e outros. que por razão do seu officio podem
fílzer. cento e cincoenta reis. De caminho e diligen
cias fóra da Cidade ou Villa, levaráó o mesmo J que.
levão os Me.irinhos c: Alcaides•.

§. XI:

Dos Porteiros•.

De cada citação , que fizerem e passarem fé , te
varáõ oitenta reis; e sendo na audiencia , vinte reis;
porém se forem em distancia fóra do Lugar., ou Vil.
la , levaráõ o seu cam inho a cincoenta reis por legoa,
que he por dia a raz-ão de seis legoas·, trezentos reis.
De cada pregão em audicncia vinte reis. De· apre_
goar na Praç-a, (lo mais lugares p-llbli€o~os bens penho
lados às dias da Lei, levarão de cada um trinta reis"
que nos- oito dias, que devem andar os bens moveis-,
imp-ortão duzentos, e quarenta reis; e nos vinte dias.
que devem andar os de raiz', seiscentos reis; os·quaes
só vencerá depois de passar certidão com fé de que
os coneo, como he cst~lo, para se juntar aos autos:
e satisfazendo o devedor a divida J antes que se aca.
bem os dias da Praça, pagar-lhe-ha os pregões. que



uver corrido,.e nada mais. De arrematação de bens
moveis até cinc.oenta mil reis) levaráõ vinte reis; de
cincoenta mil reis para cima até cem. quarenta reis.
e passando de cem mil reis. oitenta reis. De apreaoa;
uma carta de Editos • fixála) e passar certidão depo~
de findo o tempo, cento e cincoenta reis.

§. XII.

Dor Partidores dos OrfátJs.

Os AvaJiado'res dos bens nas Cidades ou Villas •
.~erão os mesmos Partidores juramentados, havendo.
os; e levaráõ de avaliar os bens, que se inventaria.
rem) cada um trezentos reis: se porém se gastar um
dia inteiro no Inventario) levará cada um seiscentos
reis; e assim os mais dias) que gastarem a esse re.
speito: porém sendo o Inventario distante da Cidade
ou Villa , serão os Avaliadores visinhos do Lugar,
aonde esti verem os bens, por terem mais razão de
saber o valor delles : e não havendo visinhança perto.
se contará a cada um a seiscentos reis por dia, desde
que sabirem de sua casa. até se recolherem. contados
'Ós dias a seis legoas cada um. E querendo ir os
Avaliadores do Concelho) sem que se lhe conte ca.

Jllinho , e só o tempo, que durar a factura do Inven.
tario. os Juizes os admittiráõ) mandando-lhe pagar
os dias, que durar o Inventario e avaliações. ali Par.
tidores levaráõ ambos juntos outro tanto salario. como
he permittido ao Juiz da facção das partilhas, como
fica dito; e não levaráõ caminho, ainda que estas se

'fação fóra da Cidade. ou Villa, assim como o nãa
devem levar o Juiz e Escrivão.



· §. XIII.

Dos Escriváu da Camtra.

De cada Alvafá, que for assignado pelai Offi.
ciaes da Camera, levaráõ oitenta reis. De çodos os
assentos e termos, que fizerem nos livros deIla, por
mandado dos Vereadores a 'requerirnênto das partes.
assim como obrigações', fianças e' Olitra. semelhantes ..
de ,cada um oitenta reis. De ,cada licença, que pas.
sarem aos Vendeiros e Officiaes mechanicos, e aos mais.
que tem porta abe,ita para vender, duzentos reis. Das
Ca:rl!as, Patentes, Prm.'isões, que se registarerrt nos
liv-ros da Camera , sei.scentos reis. Oas Cartas _teste
munhaveis, que passarem de quaesquer requeriment03.'
que se fizerem aos Vereadores e Officiacs da Camera •
levaráõ o mesmo, que os mais Es'crivães. á custa .de
quem as·re~uerer. Da publicação da sentença, ql.le'<ti
Camera proferir nos feitos de injurias verbaes, sess.enta.
reis; e escrevendo alguma cousa neIles. depois de
concl\lsos, por mandado do Juiz e Vereadores, levaráõ
o que l1\ontar essa escripta li'raza., contada na fOrma
que os mais Escrivãc:s .e Tabe1liãe~ do JudkiaI. Dos
contractos, que se arrematarem pela Camera.) não te
va'rúú propina alguma; ,e"sómente de cada' arrema'taç~o~
ou seja de aferições., ou curraes ,tªlhos" ou outras se.l
melhantes I:cndas, levaráõ'de cada uma mil e duzentos.
reis: porém da arremataçãG de qualquer obra, que á,'
Camera mandar fazer, levaniõ sómente seiscentos rcis.t
De cada Regimento de .officio., ou 'taxa, que se pas-'
sar para sempre, seiscentos reis, e o mesmo de cada
Provisão de Juiz de cada um dos offieios mechanicos
e cartas de exame. Oe cada termo de juramento e
posse. que se dér na Camera aos Capitães da Orde
nança e outros. trezentos reis. De escreverem as elei
ções das justiças, que fizerem os Ouvidores. ou Offi.
ciaes da Camera de tres em tres annas. dous mil c

LL. Ex/r. Tom. lU. Yy
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quatrocentos reis. Pela escripta das contas do Conce..
lho» não tendo delle ordenado, le\lará-õ tres mil- e
seiscentos reis.

§. XIV.

Dos Escriwes da Atmot(l'(eria'e

De uma acção levará& quarenta reis;. e o. mesmo
de uma absolvição da instancia do Juizo t assentada
em caderno. De uma. a.ppellação entre partes para ()
}w:z. .. 01ll Camera» oitenta reis. De cada testemunha
o rnesm~ De uma selHen~acem. reis. De um", pena •

. p0sta. entre panes t oitent3' reis. -No pllovimento pela
CJ:rlad~. ou Villa .. quando forem. G:om 0S Alrootaçés.
lenráõ dos. q).le achallem em. culpa. e forem coademna
dms. .. d~ cada um vinte rds. E havendo causas» em
qUI! se· B,Q'u'lleJl de ordenu PIOCfSSO, e gllardar a ordem
do Iw:zO',. Jcvaráõ d'Q qlile pl'ooessarem 0 m-Cmlo.
ql.lC' 08 mais Escnvães e Tabelliães de judicia-l.

§. XV.

1!Jos Ad:Dogados..

-De cada' requerimento em audiencia" oitenta reis.
De pôr uma· acção, 'O mesmo. De uma· petição de
aggravO'. seiscentos reis. De uma e'fceição, e mesmo.
De Raaã-o· offerecida por cmba1lg'o» cento e sessenU
reis. De causa ordinaria, ~om Replica e Treplica',.
quatro mil c oi.tocentos reis. De -causa summar:ia, deus,
mil e quatrocentos reis: o que será. passando a' causa
de cem mil leis;. c não chegando, levaráõ ametade.
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§. XVI. ;.

Dos RttjUertnlts.

3S,

De p&rem uma acção em audiencia, oitenta reis.
De cada requerimento t o mesmo.; e ajustando-se com
as partes .a tratar das causas t poderá6 levar por rnez
seiscentos (-eis, .e não ma·is ,_ ou seja uma, ou muitas
causas.

§. XVII.

Dos eaTureiros.

De carecI'agem de .caçla .em cles presos .. .quandCl
se mandar soltar, levar.áõ novecentos reis; e o mesm()
levaráõ clos que forem presos de noite com ar[1las de-_
fesas: porém dos que forem presos J por serem acha
dos .f6ra d~ horas .J._cl.epois do s~no, sem armas J Ie..
~aráõ só meia <:arceragem. E sendo algum preso pac
erro, ou sem mandado do Juiz e sem .culpa J e por
isso for 'mandado settar por despacha, au. Alvará t

pão le~ráõ delle ,carceragem. Do- preso, que for mu
~ado de uma prisão para outra. levará sómente a~e

t-ade da carceragem t que eUe ha~ia de pagar .. quand()
fosse soltlJ; e o ,Çal'cer.eiro da prisão J para -onde far
mudado .. levará J quando (i) ·soltarem.. a carceragem
intei-ra. Dos escravos presos J ou seja por culpas J ou
por s.e'fetn' peFlhot;ados a seus s~nb0res, e não haver
Dep~itólr~os a. cl1es t ou por fugidos. t ou por ordem
de seu,s senh.ores" s~Rdo' soltos t 'levar.áõ s~iscentos reis
sóme~te; e não lhe querendo seu senhor da:r de co..
mer, o Car{:ereiro lhe assistirá- com o sustento neces..
- riG ~r ~ teyar,íÍ del1e, por cada .escravo, por dia ses-
~nta reIs. I

. . Este Ãlvani em fórma de Lei se cumpra eguarde
lnt~lramC1ilte, coma nelle' se <:ontém) nãe obstante
qu~esque[ qutrai Leis) Regim.entos t ou Resoluções
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em contrario t que hei por derogadas para este effeito,
como se delles fizesse expressa e individual mençã·o.
Pelo que mando ao meu Conselho Ultramarino. Vice_
Rei. Governadores, e Capitães Generaes .do Estado
do Brasil, Ministros e ma,is pessoas dos meus Reinos e
Dominios t que g cumprão e guardem, e o façã~ in..,
teiramente cumprir e.guardar, como neUe se conlt~rn;

e ao. Dcs.embargado! Francisco Luiz.da Cunha e I\t..
taide, do meu Conselho e Chanceller mór do Reino.,
mando. que o faça publicar' ná. Chancellaria. e o faça
imprimir e registar nos lug~res .• aonde se costurnão
fazer semelhantes Regisros.;. e este proprio se lançará na
Torre do Tombo. Escripto em Beleni a Ia de Ou tu..
bto,de'17S4 REI.

Registado no lfv. das Leis da Chancellaria mór da Corte oReino
a foI. 65.

Alvará, por. ol1de se dec!arão as assigl1tllUY.ol e emolu
mentos, que.. de·vem haver ().t Ou.vidores t Juizes t UUI

Officiae.r.das C:omarc.el$ das-Minas.ge1"aes. Cuiabá t Ma.
kJ Grosso, S. Paulo e· Goiaz; e nas que ficão no ronti.
nellle do GovernQ da Bahia e Iodas as mais. qu~ se
Jes.(ob1iirem nos. meSlnQJ .. Otl· diversos.· Gove-Yl!6s..

175+ Eu EIRei faço saber aos que este meu Alvará em
fárma de Lei virem) que tendo particular cuidado

, na conservação e augmento do~ meus Dominios da:
Amel'ica') o qual depende muito da Doa administra'.
ção da justiça; e havendo já dado as providenciàs, que
pa-recêrão·necessaFias pa'ra- a subsi6tenciu'dels Ministros
e Officiaes destinad~s para ella ,. especialmente para o
desgicto das Minas, manda~do fazer Regimento dos.
salarios _ assignaturas e mais' próes e' precalços, que
hav~~o_de leva~ çompet~~!~s ~ ~~ ~nI!~'~e "Tu p. pelo
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Governador das Minas geraes, D. Lourenço de AI.
meida com outros Ministros Adjuntos , confôrme o
tempo 'e esta~o dellas, o qual mandei ol;>servar; não
obstante, aquelIa de[er~inação: So.u i~formado, que
o dito Regimento se nao cumpre tntelr:lmente efIl as
Comarcas das mesmas Minas ,e em outras, que poste
riormente se descobrír-.ão.e povoárão. ou pela maior di
stancia dellas, Oll pela diversidade dos Governos, in..:
traduzindo-se s,darios excessivos ~ que ~e pertc'1delll
conEinuar por estilo, e com pr~texto'S menos justifi
cados, em prejuizo do9" povos j ,e querendo de.'lterrar
O!l abusos e excessos nesta materia J para qoe em to
das as Comarcas e destricto dos Mirras se observé
indifferentemente um - só Regimento, e este seja em
fórma tal, que os Ministros, que a ellas vá'o servir J

tenhão com que decentemente se possão sustentar in
dependentes I)os lugares. que adminisrr~o. c aquelles
emolumentos J que se devem permittir'P'Ira compen
sar as despezas, que fazem nas viagen e jornadas, e
tambem os Officiaes, que vão providos para as me
smas panes nos Omeies. criados paia a{}l.Iella etdmí
nistraçíto» se-m vexação dbs povos e excessos J que.le
vão e tem introduzido: Sou servído ordenar. que em
todas as Cemareas das Minas. assim pertenc'entes ao
Governo' das Minas geraes» como do Cuiabá e Mato_
Grosso, S. Paulo e' Goia-z; e nas que ficão no conti
nente do GoverllO da Bahicr. cbroo são Jac.obina.
Rio das Contas e Minas novas do Arassuai J e em to..
rlas as mais' J que se descobrirem nos mesmos, 'ou di
versos Govemos. se observe o presente Regimenfd)
,que mandei ordenar', ponderadas todas as circumsran_
cias necessarias e eontingentes. com a declara'ção só
mente, de que nelle se fará menção; e levaráõ 0'8

Ouvitiores. Juizes e seus Officia-es as assicrnatura-s-e
emolumemos seguintes. . b
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, )

i · Terão es·tes de erIçada oos bens de raiz at-é a quan.
<tia de vinte e ,il,lcO mil.reis, e n03 bens. moveis até
~rima mii reis J e nas penas pecuniarias até dez mil. -,reis•

. ~ Das. selikteaças clennit.i vas , .sendo a. causa até a
,quantia de !rin~a '!Ii! reis" l<l)vaníõ )de aSllignaru.ra 'qua.,
úoceatos reis: de trinta até cem l:niI.r~is, seiscentos
:reis; d~ c;.e.m .até quinhentoll .mj) líeis,' oitoc.e~tos reis:
..(: de ql.\inh,eQtes m.il reis gafa cima J mil e'du'l.entos
.reis. Embargando-se as ditas sentenças,J 'levaráõ ame. 
ratile da assigna-tur"'Jda se.n,tenp, q.uer esta seja embar.
ga,da pGr U;IDp'-.S-Ó .Barre, ~ij p~r afl)bas J cJas ql:la.es nãq
~evar~f IDJ\is. q~e ~;~.aa )l}e4 as>igrlla,tUl~a. Esta m~SI1)~
wde,m .e) dif(e:re.n~ se p!4/.ticará ,n~ rlssigrwfyr~ d'ls
seflotenHs sobre e·xcepções p~rem'l?torias e d~ espoliol.
artigos d~ atte.f:1J~~?o J de f~rlS:ida.de <!:.J opposi,çãô J.g.uand()
il:,iv.b:em ..co~hec.}[nerlta or:~inario .'. -e se julgarem a fi~

néJl,. poncl~'I':seJc0C!' a.~~gte-R&a. fim,~ çau.sa) e se pa.
gará as ign~t\.Jr~ éJe~líl ~ !f.g-l;llancl()-~~ J1eI9.petito:r~o da
ac~ão j Bbli..é~" H-1J~I~pO e&t~ ~e não;.t,erminar- pela dit-a
sen\teriç~. não tçvar4õ de,lla cousa alguma, Oai .ex.ce.
p'ções declilÍa~ria;; ieW1ráõ t~;ez.eBt~s .reis. ,

3 t!~.~ a(c~~e~ ~ al(l)~!l n~o. f!~Cjl)do_ a (q~u- a.-Al't
.dç:l~~ .re~aJ.i!roo ~'~~eIlto,s. r.eIS ~ e 4apsnQ~ ~~Ia ,. .c,el~
to ç. ~~nc~e~t~ ·rel , Festa me&D1fl 9 iy.!; ia, de .tHTVqbl'o
$o\".lç.ao ~a IOst'll\CI~ ~90~ ma~gaC!OS ~. W~c..c:;t1.p, 't~~.
ze.QC0hS' reiS; .e de .o1Ur:qs quaesq\.:ler ~<\-n,d,af!0.s, .centa
e: ci9coen.ta r.~i.s..: das cartas pr.e~.atorias J cita~{)riaS',

exel::uto:rjª,s ~~ ~;efJ i~g~tiriçã.q ) 'ik I?QSS~, e- p.:1{a eut~a~
~u~esq.uer <'1JUg~p.9-'1-s). ~,szelltos r~i-$')i t;ll;fMTIQ d.l~
cartâs ,.OU· AI varq,s de Ediws : ·d~'f. ca·rtã~. ~e-,~gp''''.@'
nos casos. em que as podem passa· , de cada um
do~ .l::ulpados a que se pencnderem ..segurar. sendo
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pessoas líVIes, seiscentos reis'; porém se "liio'pai e fi...
lho, marido e mulher, ou sennor e seus e,scJ:avos"
kvaráõ 5órrn:nur a dita quantia, comQ fie fuss~ urna'
pessoa só;. nio passaráõ porém as cart'as de segu4'O nos
àelictos exceptuados oa Lei, e que pti~ativamente

pertencem ao Correged,(j)r .d'O crime d'a '-RelaÇãG d()'
destricto, nem nos· Gasos /ql1e llll@s' sãu rpermitri4>s t

poderáõ passai' <l$ ditas canas mais q~ p0J1 um aAno;
e se c\:ent-ro delle ror a carta· quebl'adaa,- padaráõ passar
segunda pelo tempo .. que 'lhe restaF, para se concluir
o ann0",. da· q,ual levatáó ~ mesma a,ssigna-tura. Da
jllsüfieay6es para> emb&rgo ,.. Oti Séggrqn~J,. e de que
se mandar passaI' instr:umento " rreunt'Qs feis :. de senO'
da senten~a.T ou carta', duzenros yeis:' de juramentO'
suppletori0, C! tambem dado aos LOQvaGos p'ar.a se ava.
liar a ~ausa, dl: cada, um , cent-o e emcoençà reis j

pofém louvando-se ambas as par.JiCls, nG mesmo Lou
vado .. levaráé s6: a C!lita q.ua'nria; d~ inquittir eada tteste;.
munha, cent"tl e cincoent'.a- reis,. tante em causas c·ri...
mes ,. (orno cíveiS'), fl'aq.ueHas y em que o p6d'e fazer;_
de exame feiro- denno em Gasa e- sua presenqa sobre: vi_
da de autos, papeis" ou liv.ros ,e seis€enrbS reis:: de
artigos de: habilitação,. cento'e ciRcwerua- reis ·-de embar
gos remeuidos, trezemos reis,. e vindo-se com- eJles Jl11

execução ... sendo de nultidade, pagamento s compen_
sação, rerençâb de bemfeitori·as s' artigos .de liqJJida
~ão C! justificativ0s' 1_ levaráõ ametade da assignMura.
da· sentença definitiva; porém- sendo de tC!rceifo se
nhor,. ou possuidoJ' ,. l~varáõ a final a· m~sma .as'Signa.
tura , 'que de sentença definitiva.' .
~ Das arremata~0eS' em leilão, sendo de bens mo

~eis de va·loF" até cinGoenta· mil reis, levaráó de czada
lima Genro e cince.enta reis: de cincoenta mil reis at~

cem , terão trezentos reis;: e passando da cem ,miL
leis, ou -serido de beJls d@ raiz, scús-eemos. r.eis; p0_
l'ém requerendo o Arrematamc, Garra par·a s~u .titulo.
não H:v.aráõ cella·assignatu»a. -l)e cada v.esteria aa Ci_
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dade; oll ViUa) dous ~ire quatrocéntos reis;' e lendd'
no Termo. ou Comarca) levaráõ o caminho a .seis'
kgoas pór dia, quatro mil e oitocentos reis; e G

mesmo venceráõ por dia nas diligencias, indo fóra da'
terrª,. a requerimento de parte. Dos instrumentos de
aggra\'o,. seiscentos reis: das appellações , que vierem
ao dim Ju~zo e senténças dellas, mil e duzeQtos reis;
c vindo.se c@m embargos á sentença, ametade da
assignatura da pri,m:ira, quer esta seja embargada por
uma só parte, ou por ambas, na férma que fica dito:
dos djas :de apparecer , sejscent<'>s reis: das devassas
particulares, que tira·rem a requerimento de pane.
ou havenpo .culpados, levaráõ do auto e juramento a13

queixose " trél-entos reis: de cada testemunha. cento
e cincoenta reis: e da pronunciá. seja um, ou mui.
fios _culpados, pronun(~iados juntamente. ou em di.
versó tempo " ~eiscentos reis. Nas querelas levaráõ do'
au.to. tes~§:mIJnQas' ç pronuncia J o mesmo' que nas·
devassas. '

5 De aposentadoria, quando forem em correiçao
ás Villas da sua Comarca, não levaráõ cousa alguma
clos bens do Concelh.o em diRneiro, Oll em especie. e
só se lhes claráõ camas,' easa~, LeAha para os primei
ros <ilías, e louça pua ,3 cozinha, e meza s (! o mais,
que -lhes for necessario, o c::ompraráõ com o seu dinheíro
pelo préçe e €stado da terra; e o mesmo observará6,
quando forem ás ditas Villas por.manda<io meu, a di
ligencias do meu Rea,l serviç0.· Da audiencia gerai na
Camera, capítulos de Correiçãb e provimentos. q~e

fizerem nos livros dellas. levaráõ vinte e qURUO m.l1'
reis: da eleição das justiças e pelouros J que os OUVI
dores podem fazer para tres annGS J €m qualquer te~'"

po do terceiro anno da eleição passada, doze mil reIS:
cla devassa- de sobornC], não ha vendo .culpados. n~o
l.evaráõ cousa alguma dos .bens do Concelho: da aS5I-.
inaiura das carras de 'ltsança aos Officiaes eleitos, d,e
~da umi 1.ev.ar4.õ mil e duzentos rds: das rubrica~
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tIos liVI'ÓS da-s Cameras, aonde'não Houver- Juizes de
Fóra , de cada uma folha oit~ll.ta reis.

6 Nas revistas das aferições das balanças, pesos e
medidas, não levaráõ cousa alguma das pessoas) que
tivere.m aferido, e appresentarem em Correição escripto
de aferição, feita na fórma da Lei; e porque -nesta
'll1ateria deve haver grande cuidãdQ, principalmente
Das balanças e pesos-miudos de pesar ouro em pó , por

'ser moeda, que corre naquelle destriGto das Minas,
'pelo grande prejuizo, que se segue á Republica, não
havendo igualdade nos ditos pesos e balanças por falta
de afer.ição: os Ouvidores assim que abrirem Correi.
çã0em cada ym3 das Villas dalsua Comarca" manda.
ráõ lançar pregões neIla, e pelos Luga{es e 'Arraiaes

-do Termg , e pôr Editaes nos lugares publicas e costu-
mados, que todos os qu.e tem obrigação de aferir J

-vão appresentar as suas aferições, havendo-se por cita.
dos com os ditos pregões e Editaes; e os que tiverem
aferido, mostrando escripto de aferição, se lhes ru
bricará este, pondo-se-Ihe Visto em Corrtiçao, com a
rubrica do Ouvidor, sem por isso lhes levar. ~stipendio
algum; porém os que não ·tiverem aferido J ou não
forem appresentar a sua aferição, ou tiverem aferido
fóra de tempo determinado pela Lei, pagar:iõ a con•

.demnação, que aos Ouvidores parecer jusla, havendo.
se nella com moderação, não podendo exceder a quan.
tia de tres mil e seiscentos reis; e terão os Ouvidores
de cada uma a terça parte, e o Escrivão duzent9s e

.quarenta reis, e o resto o Meirinho da Duvidaria pelo
trabalho da cobrança, sem custas; e isto em (quanto
não houver Rendeiro da Chancellaria, ao qual compete
pela Lei dem~ndar as penas nesta materia : e além disto
inquiriráõ sempre os Ouvidores na devassa da Correição
·dos que usão de pesos e balanças falsas J e contra os
que a.ch~ omprehendidos, prbcederá na fórma da Lei•

.7 E porque os dicas Ouvidores são tambem Prove
~ores nas suas ComarcaS', e tem 'obrigação de eXi\minar
LL~ Ex/r. crom. II/. Zz
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.as contas dos ·C-6Ace1hos. indo em Correição.. e de
provêr os Inventarios dos Orfãos J e de tomar contas
dos rendimentos das legitimas delles J e de as revêr,
sendo tomadas pelo Juiz dos Orfãos, ~ de tomar con_
tas aos Testamenteiros, e do mais J que lhe Qompet~

cOAheaer pelo seu Regim.enro: Nas contas dos "testa.
mentos não levará5 residuo do que acharelJ\ cum.
prido; e isto aindaque as despesas fossem feita& de.
pois do anno e mez, ou depois do tempo" que o
Testador lhe concedeo: por~m se forem feitas dçpois
d:e serem citados para darem conta; tendo sido ci
tados já passado o tem po, levaráõ residuo do que,
depois de -citados. for cumprido, e será do premio,
ou legado ~ que o Testador deixou ao Testamenrei.
J'o; e não lhe senda deixada cousa alguma, o haverá
.dos bens ·do Testam~li1teiro, que o deve satisfàzer pele.
.sua negligencia J com tal declaração, que sendo a du.
vida -do cumprimento só por falIa de formalidade,
.sendo certa a despesa e conforme a disposição, se nã1J
levará residuo: e achando J que eumprio bem. como
,devia, e dentro do tempo J ou ames de ser citado J le.:

ará de jl:lqgar o testamento por cumprido mil e du.
zentos reis; e dt.l qJ.1-Ítação. quer.endo-a o Testamen•
.leire J aio Ievaráõ assignatltra: das-contas J que toma·
rem nos Concelhos até duzentos mil reis, levará5 seis
.centos reis: ~endo o rendimento de dU'lJentos mil reis
até quatrocentos, levaráõ mil e duzentos reis: de qua
trocentos mil rebs até üm conto de reis, dous ma e qua
trocentos reis.; .{te um conto até. dous contos ·de -reis"
quatró mil e oitocentos reis J e na-da mais. aiAdaque o
rendimento seja maior; e não levaráõ residuo: esó das
addições t que glQssarem J tendo sido mal dispendidas,
e o pagaráó os Officiaes, que fizeFem essa despesa.
fazendo rep~r a importancia deIla. O mesmo obser.
varáó nas Confrarias., Hospitaes e Alberg ·as, con
forme a importancia do renclimento" sem residuo; e
.~ o poderáõ levar do que acharem mal dispendido
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~ fiz.el'em rf'p~' á eUlita dos que ma\ o di8pender~m.
Da.s ,Çon~as J qu~ tQw~(em aos Tutore~ c\os ~n~ dOI
Orfáes J que ~dQ)hüsE~~O J 0\;1 das. q\;Je' fe,,-irem. sendQ
fi tQIT\~da-& pelo~ l~~e_ <}eUcs.. l~varáõ Q mesmQ ~ con~

,c.edido a estes.. DéJ~ c'.Qimas aPPflli\Ôas... bavqrr90 • as • OIJ

~tú&Q confll'ma:d~hQU f,evO~é\qa8tJ de c.aga.uma)ev~l=áQ
da parte vencida- çento e ClnCQenta rClS: das rubr.lca~

dos H-vrQ8... que lh~ pe.rtencere,m J c.o~n.{,) Pro'VedQr.J le.,
Y3fáõ o mesçno, que por elIas lh~s he €Ofwe~~dal carnQ
Ouvido)" : dos, JnveotariQS" e panilhé\s l~'(ar~ o m<=~IOO"

fltte vai dado: ~~S Juizes. d,QS O~fãos.
,

§. II. <

D~~ ]l:I<ize-s de Frfr4 t!> Qrj~lJs.

• I. T~Jão ·d~· Juça:dª. tl(')S ~UJ qe; a·t,r ek:z~sei~ mil
reis, ' e V!tm~ JlOS h~~ m~v.~Í§ <: flas 'pê'/ilP's peçug.jaria~

a.ré seis tnillei~. : _ ') .".
1< Das seà[eRç~S definitivas, ou sej~0 as- causas O{..

~inarj~s, Ol! surllmªriaj,' §~ndQ de: valw- até trintó\
1I'J!1 rei.s " l~~,u'áõ t.{~7;Wc.~ f~3 ~ ~ trillta fl-lé!- ~(r'n nlil
leis .. kvC\r3Q qUlltl'OC'eQtQs r.ti~; de qeI1\ ªt~ qy!nhe~tQli
ro~l reis) ,ei.$c~t!lt'O~ reif~ :: ~ qijinh~nt~ lJ1il Fei~ ·pafa
cima .. oitQCeAt~$i reis. EJ;nt>~rgªnC!O-.se- a~ se-rttençAs.
~ seia por uma das. part@,. ou por-a~ba.s. le\5a.ráô SQT

mente ametad,e da a&sigll'a~J:.J. d~ l)e-Jli~n~a,. ~n4~
~ch\ uma a phrtt'l (Ompetent.~, qua".d0-amQ,a&_~ar

gar-ero. A mes;l'Í1.i1o. as.s..ignat.1l1'J<\. !evl\r!i.ó 'dclS e ç JW~
pere:ropt0ria.s ç. d~ e~pQliQ, ªr~ig~ .d~·a(tel)~~do·, d-e
falsjd:~de e Qpp0s-içáo, quandQ tiver. eQ,"~1:foitllel}ç§)

olldinªl1io ) e se detqrminarero a fifll\l , po.t dQ·se <;Qm 3
sentença fim á. ~ws~ , ·Qb.serva~ a djff~fetlÇn. de VIalór
dell~,. que Se.'!. regulará pelo.- pe!\ido' ..na ae9ãQ'; ~ nã'Q
pondQ '\ senteoçfl1im á caJ.l$~,.nâ~ l.e~aJ.:<iõ.cQll&a alg\#(fJ;t'.
~& exoop~õu. clecHnéftolia-s' le:vl\l!áf Cel}lU q. chu:ecnra,-elS. .

Zz 2
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.' 3 ..,'Nãs a'éçõ'es'.dá almâ ~ nâ6·cãbendõ na alçada. JeJ
varáó' duzentos rei's; e cabendo neIla, cem reis: dos
mandados de preceitoAduzentos reis; e oe outros quaes_
quer man'dadbs, para citaç~es, pris.ões, 'penhoras e AI:
vã'rás de fólhá e sóltuJ'a~, QItérita re.lS: das cartás preca.·
toriás, citar'Ó1lias.ê exeenltorias, de inquirição, de posse j'

e para putras 'quaesqúêr diligencias, cento e cincoenta
reis. e o mesmo dás cárt~s'. ou AI varás de Editas: das
jusrificáções para embargo. ou segurança, e de que se
mal'Íehlr'passar instFumerito, ce·nto e cinc€lenta reis: do
sello da sentença,' ou;carta, cem liejs: do juramento
'suppletorio, e tambem dado aos Louvados. para ava"
·]iarem a causa de cada um ,: cem reis; e louvando.se
ambas as partes em um só Louvado. levaráõ cem reis
sómente: de inquirIr càda te~r~munhaem causa crime.
~u civel, cem reis; dos exai _&. que se fazem em sua
preséh á;; -sàbre 'fal~idaâe : ,<ou vkiõ.de al~uns autos ;.li.
vro,''oul ~óClimento; quatroc--entbs ltelS: de: artigos de ha.
bilitação cem re~s , e o mesm~ ~as sentençàs de absolvi.
ção da insta'hcia.: dé embargos rem'ettidos cento e cin.
eoema reis; e vindo-se com eIles na execlJção, sendo
l:le nuIli~ade • 'pagamento. compensaç.ão. delietençíi()
ôe hemfeitorias .. ãrtigos de liquidação e justificativos
lev-a!fá<Mn€ia assignatura áa sentença definítiva. coma
nós mais embargos. é acima fica de'c1arado: 'sendo po..
rêm os 'embaígos -dé terceiro. levaráõ delles a mesma
a-ssignaeura. que dá sentença çefini'ti.vá. '

4 ' Das arrema~açõ~s.na. Braça elD ~leilão. sendo de
bens moveis de va,lor atê cirtcoe,Át~,mil reis, levaráõ ~e

cada uma oitenta reis':' de.cincoentalaté- 'Cem mil reis
'<:entoje~cincoenta reis.; e passando de cem mil reis. ali
sendo,1.5ens de raiz. trezentos reis; pOliém r.equerendo o
Arrérnatante carta· para seu titulo. não levaráõ assigna..
tura :/ue cada vestoria na CiQade. ou ViHa dous mil
reis j' e.s€ndo fóra ,no Termo t levaráõJpor dia ,.a razão
de seis.. leg.oas. tres. mil e seiscentos r.eis; e o'mesma
vel1ce~á.õ cada d~~ nas d.ilige~~!~s. ind~ f~~a ~a tena ~
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requerimento de parte: das devassas particulares, que
tirarem a requerimento de pane, ou havendo culpados.
levaráõ do auto e juramento ao queixoso cento e cin.
(oenta reis: de cada testemunha cem reis; e da pro
nuncia, seja um, ali muitos culpados, pronunciados
juntamente, ,ou em diverso tempo, quatrocentos reis.
Nas querélas levaráõ do auto, tcster.nunhas e pronuncia
o mesmo, que nas devassas: das rubrÍcas dos livros das
Cameras por cada folha ses~enta reis, e o mesmo dos
mais livros, que podt:m rubricar.

5 Os Juizes dos Orfãos do 3Uto do Inventario,jura.
menta ao Inventariante e Avaliadores, não os havendo
juramentados, lev3táõ seiscentos reis, e nada mais.
sendo na Cidade, ou Villa; e sendo fóra della em distan.
cia. venceráõ do caminho o salario na fó, ma, que abai.
xo se declara. Porém não irão fóra fazer Inventarias.
senão quando for mais utilidade dos Orfãos ; e não le.
fvaráõ Avaliadores comsigo á custa delles, por deve.
rem ser visinhos do lugar, ou sitio. aonde estão os bens.
os quaes tem razão para saber melhor o valor e estima.
ção delles. E ~avendo Avaliadores do' Concelho jura
mentados , querendo ir sem vencerem salario de cami.
nho, os devem levar.

6 Das partilhas e determinação dellas Ievaráõ na
fórma do Regimento J feito para os Juizes dos Or.
fios do Brasil em 2 d~ Maio de 1731; no qual se
lhes concedeo um por cento até a quantia de cem
mil reis, que importa o salario mil reis, e nada mais
até um conto, de que levaráõ dous mil reis; c che..
gando a dous contos de reis, tres mil reis: excedendo
porém esta quantia, levaráõ quatro mil e oitocenros
reis, e nada mais, posto que o Invemario e parti.
lhas sejão de maior irnporrancia. E não irão fazer as
partilhas fóra com pretexto algum; e se o forem, não
venceráõ caminho. Das antmatações dos bens em lei
lão levará o mesmo, que os Juizes de.Fóra á custa-dos
!\rrematantc:s J sc:m defraudarem os bens dos 01fãos :
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de c da auto de>'contas, que tomarem aos Tutores e
C.uradores, e estes forem obrigadas. a dalas, que h.e de
dOlis em dous annos, sendo datiVQS. de quatro em qual"
tro, sendo legitimas, ou testamentarias, na fórma da
Lei. levará6 o sala rio • que lhes dçterrnina o dito Regi..
memo j havendo só respeito ao rendimento, de que to.
mão conta, e nada mais levará0 , aindaque aquelIe seja
maior e muitos- os Orfãos» por ser um o Inventario e
Tutor» e umí\ sQ adminisuação » de que dá conta; po
rém sendo muitos os Orfãos , e difimentes os rendimen
tos dos bens, se rateará a despesa da conta, conforme
o que tocar a cé\da um. Nem tambern irão os Juizes
tomar fóra as cQntas para vencerem cam tnhos» por te.
rem os Tutores obrigação de as irem dar perante elles,
sendo notificados por seu mandado...., depois de passado
p tempo, ou havendo justa callsa para removêlos da
tutela: e (}tuando haja nelles conturnacia. pode.rá6 ObI~

galos pelos meios, que lhes s,ão permittidos PO( direito
da mesma sOfte, que aos Tes~amerneiros e ourros» que
tem obrigação de darem contas da sua admin.istrõçâo
perante Jl!1izes C61ltos e competentes.
. 7 Os Juizes de Fóra aos OrfãlilS no mais, que aq"i
não vai expresso, levará6 as mesmas. assignaturas. e
Balla'flOs dé caminho» que ficão permittidos nos. ]llÍzes
de Fóra da geral. E os Juize& eleitos pelas Camera,s
não levará6 jls&ignaturas da mesma sorte·, que as, não
levão os, Juiz~s Ordinarios ~ e s.ó levará6 o sello d~
sentenças e c.aTtas, inquiridurias., rematações, C carn~.

nhas. elos quaes se lhes contará6 sóme~lte dous mil e
quatrocentas reis por dia, a razão de seis Itgoas;'~

sendo menar a distancia, li quatrQcentós reis por legoa ,
-e os emolumentos das pa(tillhas. e CQnras, que determina
o dito Regimento de 2 de Maio de 1731.



EXTRAYAGANTES.

Dos Escriváes e 7'ab lián dô 'Judicial.

J De cada citação, ou notificação, de que passarem
certidão, sendo na Cidade, ou Villa, levaráõ quatro~

ceAtos re.is; e sendo' co Termo por mandado J levaráõ
mais o que lhes tocár de caminho, conforme a distan..
.c·ia; porém sendo feita em audiencia, ou em sua casa,
levaráã setenta e cinco reis; e o mesmo levaráõ de cada
autuação; de uma procuração apud acla I aindaque sejão
muiros os Procuradores', cento e cincoenta reis. E se
doas, ou tres pessoas constituirem um Procurador, le
varâõ o mesmo de cada uma, salvo sendo marido e
mulher, ou irmãos, em uma herança, ou Cabido.'
Un!Nersidade. ou Concelho, .que não pagaráõ, senão

.como uma só pessoa. Dos mandados) que passarem
para cirações, segurança, prisão, avocatoriGS e outras
diligencias, cento e vinre reis: o mesmo dos Alvarás
de folha', de soltura, ou venia e outros semelhantes; e
tambem ·dos mandados de preceito por confissão da
,parte, "l"uando for condemnada em audi-cncia: sendo
!porém feita nos autos por termo, e dada nell~s sen.
tença, aindaque sej,a de ()rec:eito, levaráõ o mesmo J

que lhes toçar pelas definitivas. Das revelias e man...
dados, de que se fizer men~ão nos termos do processo J

não obstílOte a Ordenação Liv. I. 'IiI. 83. §. 6. e 9. per
.mittir de cada termo sete reis, e quatro reis por cada
.mandado, não se lhes contará cousa alguma, para evi
~ar a confusão da conta e maior desembaraço della,
havendo.se re~peito a esta diminuição no que hão de
Jevar pela escripta á raza , que abaixo se lhes arbitra,
'para compensar esse prejuizo. De um [ermo de confis
.são, ou transacção entre partes, ou desistencia, cento e
.cincoema r'Cis : das inquirições, além do que montar
a raza de sua escripta, levará'õ de~ada assentada setema
e cinco reis -) tirando tres test.emunhas d<:bai~o de cada
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uma; e não poderáõ levar mais, que duas assentada!
por dia J uma de manhãa, outra de tarde; e tendo uma
menos, e outra mais tesç~:nunhas, se sllpprirá uma por
outra, ~m forma, que toque a cada assentada tres teste•.
rnunhas,; e não chegando a esse numero, se lhes con_
tará vinte reis por cada uma; sendo tiradas em casas
particulares na Cidade, ou Villa, ou seus arrabaldes I

ún uma só casa levaráõ setenta e cinco reis; e se fo
rem em diversas casas, levaráõ o mesmo de cada uma;
e indo fóra da Cidade, QU Villa, levaráõ o que lhes to..
car de seu caminho, conforme a distancia e demóra
justa, que tiverem. De caminho nas inquirições e mais
diligencias, a que forem a requerimento de parte, le.
varáõ por. dia dous mil e quatrocentos, contado a seis
legoas por dia, e por legoa a quatrocentos reis; e
sendo menos a distancia, se lhes 'contará por legoa.

2 Das conclusões das sentenças interlocutorias )e~

Varáõ trinta reis, e cincoenta reis das definitivas: dá
conclusão ante o Juiz da appdlação, sendo definitiva,
trezentos reis: da publicação das sentenças interlocu
torias sessenta reis, e das definitivas cento e vinte reis;
e sempre nella devem dar fé , se forão as pctrtes presen.
tes, ou não. A raza se ha de contar por regras, a trinta
reis por cada cinco regras, tendg estas trinta letras cada
uma j e assim se contará nas inquirições, appellações I

traslados e. termos do processo, attendendo.se a terem..
se tirado os emolumentos dos termos J revelias e man·
dados, que serão obrigados a fazer J como d'antes I c?n.
tados sómente á raza. E das sentenças, e da,s que tira:.
rem de instrumentos de aggravos, e cartas de arrema
tação, se lhes contará cada meia folha J escripta de
ambas as partes, a quatrocentos reis, tendo cada lauda
vinte cinco regras J e cada regra trinta letras, umas ~or

outras. Das cartas testemunhaveis , citatorias, de In

q~irição, de seguro, ou outra qualquer que 1ev:'l sello.
e lI1strumentos de aggravo, levaráõ de cada mela folha
das primeiras tres I escripta. de ambas as partes, com as
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mesmas regiás e letras, trezentos e cincoenta reis, e o
mais á raza, na fórma J que fica dito.

3 Das buscas dos processos, ou sej50 fittdos J ou re
tardados, tendo passado seis mezes, sem se fallar a
elles, não estando conc\u50s, ou estando um anno na
mão do Escriv.ão, levaráõ depois dos primeiros seis
mezes passados dahi em diante. por eada mez quarenta
e oito reis, não levando mais, que a respeito dos mezes,
que houver, em que o feit-o for findo. ou retardado .'
depois de paisados os primeirQs seis mezes; e chegando
o anno, levaráó quinhefltOS e·setenta e seis reis~ e sendo
mais tempo. que passe de anno, levaráõ no segundo
mais duzentos e oitenta e oito reis. que he ametade do
que lhes pertence pelo primeiro; e se passar de dou&
annos • levaráõ noventa e seis reis do terceiro, que he a
terça parte do que devem lev-ar a respeito do segundo .;
e por todos tres levaráõ novecentos e ~essenta reis. e.~

nada mais, aindaque a busca seja de mais almos J o-que
se entenderá até trinta annas; porque passados ~stes .
poderlÍõ levar o que ajustarem com as partes, por não
terem obrigação de dar conta dos processos. E a blisca
levaráõ de todos os autos. inquirições e escripturas, que
tjverem em seu poder e guarda; porém sendo as buscas
em livros, como são de querelas, ou denundas, levaráõ
da busca sómente ametade do que levarião dos proces
sos e escripturas, A.avend(} r-espeito ao que fica dito.
- 4. De cada penhora, embargo, ou sequestro, que

fizerem na Cidade, ou Y~lIa .. em bens de qualquer
esti'ecie, levar.á0 quatrocentos e oitenta reis pelo auto e
ida; e sendo no Termo, levaráõ mais-o que lhes tocar
de caminho: dos pregões de bens penhorados, que o.
Porreiro der na Praça e lugares públicos, não levaráõ
Cousa alguma, e ~ómente a escripta delles á r"za ~ os.
quaes devem lançar pela certidão do Porteiro, 'e fé. que
este tcm nas cousas, que pertencem ao seu officio : das,
arrematações dos bens penhorados, ou em le:ilã<? send~

de moveis de valor áté cincoe.nra mil reis,-levaráõ .se•.
LL. Ex/r. erom. III. Aaa'



tema e cinco rei~; e de CÍnCQenta mill reis para cima
até cem mil reis. cento e cincoenca reis; e passando
de cem. mil reis. ou ,senda de bens de raiz. trezentos
teis ; porém querendo o Allrematante carta de anema.
t!açãa para seu titulo. levaráõ deHa a escripna • como
de sentença. na fórma atraz. declarada. E do termo
da eAtrega. quando os bens se não an~matat:em • leva..
ráõ o mesmo. que de qualquer mandad0w

5 Das vesrorias na Cidade. 00 Villa , alán' do que
lh.e imf'&rtar a escFipta ~ ,az,a, teva'/láõ trezentos reis;
e semia' fóra.. levaráõ. o seu ca'mj,nho:- dos. exames" quo
fizerem em afgum autos. livre ~ es(ripnura.., ou outro

,qualql:ler documento s-obre vicio,. ou falsidade, levaráó
eada um seiscemos fés;. c o que fizer o amro, k.vélIréÍ de
mais a escri.p>ra.;. e nos- que se fizerem sobre lesâo., alei
jão'. ou dt:formidade pele&- Cifurgiões. le.V'aráõ sórntnte
(j eSe'ripta ;. t s~nd() feitOS! em presefl~a do Olilvidor, C!lU

Juiz. levará5 da:ida set€Ma. (,cinco reis. Das CélJrt~ de
Editos qui»hent'os reis::' d~ poss~, que forem dar na
Cidade. ou Villa-. al«m da. t"Scl'ipta-., trt':zentes reis; e
sendo fóra > le-var-á~ o seu raminho. conwrme 31 o)stan.
cia e demora', que tiverem:1 de' qualquer €ertidão" que
passarem dt!>'ql:fe<cemstar ~0B autes. rcferinElo-se a elles,
levaráé de cada meia, folha. ,. esel'i-pPa> <fe'ambas as par.
res. duzent€li e cincQtmta rei , sendo cada lauda de
vinte e cinco regras. e cada regra de tcinta-letras. como
fica dito; e sendt'>' de menos-, não passando de uma

, Iauda. cenr'6 e C1I'lCofflta reÍlS. .
6 Nas quudas € devass-a& lcvaráõ: do auto. além dar

sua escripta. setenta e cinct!> reis; e do summario a
escripta á raza , asset:lta€la e concfl!lsão. como ea dd,
ni-riva, e- nada mats-, sendo na Cidade, ou Vina, e
sendo fóra J levaráõ o seI! camifJh&: de cada .libello.
qtJ~ offefecerem POI: p>anc Ga Jus i~a;. C0mo Promotor
deHa- nos casos. que lh~s peneflce a a€cu'Sação, senlilo
O' caso de quer·da, levaFáõ t-rezeRtos .reis ; e sendo de
devassa, que tleve su bem vise-f\ para se confu~mar <rOA»
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,dIa t ,e.se maior o tr.abalho, ,eis~tntos reis: dos ;te(
mos de teguro e de viver, e dé proceder bem e outros,
sel'ld(j) fcües .em sua.casa, .de cada um, que os assignar,
cento e cincoenta reis; e indo tornalos á cadêa, ou a
casa do Juiz t trezéntos reis; .e .0 mesmo lev,.1ráó -de
qualquer !enmo de homenagem.

J 7 Nas d.eYí\ssas,; tir~as a requerimeoto de parte,
dev.e esta satisfazer as cl,lstas del1a: e seJi\do t'irada e;-:
officio nos casos particulares, 'iuc.a Lei det;-rmina t ~s

pigaráô os ;y.ulpados, q.ue forem obrigadas á p.risão t

,Posto que .s~, nãq .venhão .livrar li .e não harendo cu~

ceAAl s,., .p~gjl~e.,.h~ am~~ade sóm~nte do que neIla .f>Je
...montar ' ~usta dp lConcejho .. aQnde se -c(}mmet!eo p
~e.fici.o. l~e,regis!ar.a s~nte~ça na!:ul~ .)e.vartlÕ s<:
tenta e.dnco -cds: nr,s ..revistas da~ -aferiçôe~ em Cor
~ejçã~, não' ~~a.náp os Es,givãesJ~·eHa ~~u.sa alguma das
. ~fS0a$ ,.qu .. 2ree:t ,í}.p al~~~f; aP'lr.élU' das ,q,qe. não
t~vêre~ .Gu.~.Bt~~'?;; 5~r~9 rPUZetltos e qu.areJtta .reis da
:multa t ..em qpy. ~da ~.tn_ fQ~ Icol1d~m~dp t ;q)[po· fiaa
()üe AO titl;1!o d<?S gu~.idpres. _ 1

8 E não poderáõ es Escrivães-e TabeIliães do Judi
cial .coAtar as custa~ por i. nem pedilas ás partes antes
de yencidas e contadas pelo Contador, ainda com o
pretex·to de lhas ~cptlt~rem a -seu ~mpo t pena de
susp.ensão e privação de seus affieios•

.§. IV. "
1 .... ,.

• é .Dos,,'!.a1J.tlli~es das Noías.· .
.. _ -' _ • I

11 1'1.,' ( . -. .

. De q& ,escriptllr.i,-que fizerem na livro das No.
tas, l€varáô deus mil e quatrecentos reis~ e serão .obriga
aos a dar:eIP o traslad.o della á parte, sem por isso l.be
l~~ar~m-Gutfa paga. De cada procuração bastante, cont
.a-m~splfl_-,!>prigaçãQ" mil e oitocentos r:çis: de cada pa
~lulij~e-JaiJs~r~~:na~Netas e tir.arem,~ellas, Ievaráõ
~ ua Ci:~ciip~a.á ra~-a, na forma, que oS'Escrivães e Ta.

Aaa 2
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belliães do Judicial.' Da- ida fóra de casa a fazer alg~a
'escriptura J além do estipendio, que por dia lhes com.
pete J setenta e cinco reis; e sendo fóra- da Cidade, ou
Vi'lIa-, levaráõ e mesmo caminho .. qtle vencem os Escri'.
vães do JudiéiaT. De cada approvação de testamento,
ou codi~ilIo, mil e duzentos reis: de cada reconheci"_
menro e sulSstabelccimento cento é cinGoenta reis: de
busca, de escriptura no livro das Notas levará amet.ade
do que levão os Escrivães e Tabelliães do Judicial dos
.pr(K~SsoS. é escriptu'ras J e n1ais documentos» que he
po-r i:adaimez vinte 'e, quatro reis no primei'rb anno,

~que sendo complêto» importa duzen~oseolte-ma e Qito
- nis; e passando de anno J levar.á:õ ho segwnoo eenro e

e quarenta e q!Jatro-r.eis; e se pa-ssar de dous annas J

l~varáõ mais. do teffeiro quarenta e oit0 reis; e por.lO'.
fIDs 'o quatroeenoos e oitenta reis J e nada mais, airidaque
tenqãb, passado 'mais an-oos:j' e outro untá levaráõ 'p{ir
buscar qualquer ihstrttmento; -q'ee já tiveretn-'tirai:le~:i1l.

Nem; 000 lhes tendo sid0 requerido pelá parte, a· que
pertencia a entreg.a delIe, quand0 est-a se n~ demorol1
'For culpa sua. I

:iJ

Dos' Escriv!Íes dos- IdifãoS'.~· ::b .
" r ( \

F Nos proec:ssos, que' ordenarem, fevaráó o mesmo-,
flue os mais Escrivães e 'i'abelliães do Judicial: doauro
Qe Jn·ventario , sendo na Cid~de ,. ou Villa, , alcím da
escripta á raza, da" idá': se tenra e' cinio reis; e a raza se
'conrará da mesma sorte, que no Judicial; e indo fóra
fazêlb, fevaráõ o cami11ho, com0' os mai,s.JEscr'ivães e
Tabelliães ': nas pa'rtilhas levanÍ'ó do au!?o o- mesmo'.
que do !'nvemario, e a mais-escripra· á ràia : das con
dusões , assim para a determinação da partilha', como
para- se julgar por sentença» o mes(Jl'(') t que'-deHas-levãb
os do- ] ~dícial r e não exrrahir-áõ çartas'" d'e .partilhas ~
sen~.ó tequer-end0-as os,Orfão.s depois de 'maier.es " oli,

§. v..
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havendo alguns maiores aoherdeiros ; que as peçáo. De
cada termo de tutela, êscripto no livro. setenra e 'cinco
reis; e de copiarelfl ,no IflVêntaria sómente o que im
portar a escript,!: dos termos de entrega dos qrfáos,
'quando se· derem á ~1ááda, e de ·Ãançã , -màna dos e
'A~lvar'ás:, ~éte[na ónc.Q re:ii,l~ mêMo levârá<í dos ter
mos oe entrada n céft'.(} RGrthrt'> ;>~ue~elle'áeve estar.
e tambem do que fr:zer d "~ahida: .~sr-a porém se não
fará ~em pr:irn:~i'J'o se- ouvlél'ô;(j' Tutol'.:dós MenoréS". a
que -pertencer. lJos l€rm{)s', ~ue- fi.:ler'~m d~ arrendu
ménte dbs bén du . J'fiids ·irRG . a-.sos'7 ;gue.lhes São
permiuidos, levaráõ.ã"€scpiT>ta., é â~:'iclã:}á-pllálra!set€I'lca.
e cinco reis; e das arrematações dQS bens o mesmo.
que fica dito nos Escri<v~ 7e~Pfab€lliães d~ ]udicial1

2 Das contas, que o JUIZ tomar aús TutO"fes d0&
rendimentos das legitimas dos 0fiãos. levaráõ do auto
serent~ t; cinco rei~, e o mais d~ sua escripta, contada
ã aza :"~ê' süa s 'Inventariós. rcqueriêa E~'F pi\.rte
-do"S'Orfã<fsTôl1 seàJTutor, ll!va·flâõ. pek> pr-imé' ro alllro.
'na H'rn dell~, cento ecincoenta r€i&, e'outFél',ra'ma"quanL
tia pélo ségundo , r e tamb~m pc:lo. terceirO', ~. que~lle

'illonla pd~s ditós t:r.e& anfi08 .quatroteAt~ .e'cihc-<'>ent-h
~rei-s:. e .na~a.mais: dUr -~m'"Qiante :r~~mcqeirndo lhes·
'Íôrefi'i req~erfdo& péf.. alguma. pa:r~l:!~ '€!Uê Rão seia '~dr
1>at:t~ dos'G?r.f.::tvs,. g1Jjfdc-sel1s T'iJtr~c}s, pftdefâ0 MváT
",busca delJ.es da m~sma sorte t .qo-c á podem l€vár os'
rEsGr-i v.ães:.e Tabc~bães do Judiciat ti feitos .fi·Qdos)o Otl

letaroddos•.nJ· )I.J· O. """ J. 2.J· '.r:'I.. -
i ~D !...p .:unn §. "l..,JJb~ .ZI..·• nn

l~ obr ~'2 ~::l1 f, '1 ~n:1 9 (")~:d m::II:bm" G~ [

tr.. ')! .Dói ;D'r'J,riir~Fdores ...-: I D, Ir. .' 're

. Dt catf~':d'isir1t)t:ljção Ie aráó ce'nto' e( cirtcoenr'u
'-JC'J)r: de bqscà-, por 9ét~1nlli ro.;, ó mesrliQi' que 'o'y __
-bel1iãô~dé Not'as·. 'p"'~fém .'Ra-<5 a pçder-á'õ)Ievai" t sé!'1ão'
~passados cífice annoS'r,lq~e D fHto ,'auto. óu (escriptura
!fêrem tli~tribui<:les • .De êa<ila t:er.rid'ãÜ') q~ passarem·"
!;emo e ClU<;oenta (eiS.
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Dps. Jfl..quír:ÚD~;i.

Dei inq~iri-r ca,dª te~~m1J1'!bél kNârá5 nto í~
éincoenta ~felS e 4~ .p~el}§jlda Jil'llIe q-c.Q de c~ ttes
te...sF€rtlunha~, seÉ~J~ el~jl Gl'! r~is: :d~J~quirj.r· e~ .(;as~
,paniGular,J na Çiqâde, ou:YiJla iii~qdolem \lma só c.asa,
setenta e. c,inéQ]eis; e' se l~(l[l1 ~ro d~vef.sa.s.casas. Je-

, '!~tr~õ .p l!WS~9 de tCé!~fl1:1.ma,; .ç ,iFl~O .fÇ>ca- dª Cidad~,

çm V'Uª •. e.va~4-& .o.~u. Mh~s",tj)"Q'l(');1~ ~li G!UJliaho, cpmp
~mC~!}l, .II ~c o ã.es .T~. U~- I " l' !

,( o ·.11~ : fJ ) ?;lI:J L"'ln:,!} .' 1
.j!}!J ~)l'r j L • ,Valii.'n'H! ~ "1

.1 .,",~ O)" II 1 , "" ....
t,.l,O# ~a '"""'II c

~: . ,'''lf.''''! l'elJl'~' ''ijl·/:I1jflti~J{;.J b) f\'~rr • I'

:u (13:.) ,.r ":l2. B 'a bb e'/; 05 l 1.1 :r '::' l', J;:>il
. ,~..erl:q.,tMltt 1"Sfll~~iQ, ']ij!:#' lyw.t.J~tlJtJs§r~v~fP f'jOJl.

Tab€lU~ •. ~~no aj~a<fliç Q(i)v~.l- ç~m@ ;à~'"R~
€'(ar~~ lJJ ~,ª!;la lYDajceFlta.e e~~§~Q r~is: de eqJ/ltU

a:s }~H-s.toitS. da {i>11.fote ~r~z~nJP6 t~i~,-;.~ qUa~oo '~iJh~"'Al
Jfi~, ' ,pjrj, ~ .sftr130,a()nd§J~1l~~ ~é13iC;U;,~l§ pe.frparl!'
etjfS', 1~!l:1i.~ A~ tb.3~ qu-a -c~bt.§>~ f e ~ in.tJ~t'lQ}a (~iSl;
::h~lvC~IJkJ,~Àfl P:P'la t .oonf§}rroet" :pIUj~e., qLJ~ JWJª tq.
'1Gi)" IP'wê:roqd 26t1ilti a~,~e§SpíW§•.qlf'c'lJ1dP _àS parltM
~a;> ~;eI!çt:8l_. (não le~r~5 -oousa.-aJgl:lma. ~J;j{a'l~ndS) àJ:
~on·l:@.r ,~l;t;r:Q&.l' _q. 'im.pol'~aõcià li4ú~"da de Jli ~PS., é:il
J.endimenros anç..uaes. ~eYaI:~õ por cada um.ao!J. ft.~n~f

e einco€nta reis; e d~ o~qas. ontas, que os Julgador~s
lhes mandarem faze..r. entre partes,. sendo em causa de
maior valor " que ~q=qil'"' ~l~~ levaráõ o que lh<:s
for taxado pelo Juiz. Cilue a mandar faz.er. o qual arl:n
tra~~ o, -sjll~rieif cQnfór.~ a H}J41,id;"!9.ffli ei "s.~ trilo !e
va!~íél cpus, ~1gum,! ," ~l1)t~~p.h')e;f'~ ado}.,J~~ maJpt
~tip.en*o!lq~e 9J\lc.o·.~c~~Ç-l. ~(n'WllçbaJl4o:!~e~jRa
,;es-gra".W~ r9 ~l;)l~-lir.ar, d>94:Çrá~í~~~~r.°a ~a §l ,tl~
çada p~~ mci~ qe ~gg'f!lyo.)" ~u qlUa.R§l~ ~,e '~~>n1le~, gi'
I:lppellaç~Q. .1 • ;:;, • t.l ,; !L



EXTR.tl'AGANTES.

to IX..

:Yr5 -

.. ~ ~

De cada prisão- le:varáô seiscentos reis j ct o mesmOL
der€~da penhoro. embango .. Ollt s€-questro: cle(cada- c.i-r
raçáo to que }i\M estila fa.~ern " terão o me&mo-" que as;
Escriv~s e_ Tabelliã'fs .de Judióa1l, passa~o-certidão

com fé dellro:: de caminho',lassim -mO' Juiz-o dw Ouvido...
ria., como Ordinario, levaráõ por dia ITl'il e duzento~

reis; e indo fÓ:Jr2l' a mais diligencias do que; lima,. ra
teará~ por tddas a ilillponaacia de. que v,ence:afeJU de
c.ammho. . !l

~ X~

? ! r '(.
De cada a-uto, que fizer~m de prisão das pessoas.

que os Meirinhos e Alc<;\ic:J~ ~render~m • indo em sua
companhia) levaráõ trezentos reis; e da ida com o
Meirinho, ou Aleaioo, ou.tr-os·rr(fi;cntoHeis; e o mesmo
levaráõ de cada auto:que: fizerem) das condemnações
verl:>àés. que ~te~l'em em livro.. DóS' Ul1tOS de pe
nhora J embargol ) Olt- MqueSlit6S J e outros). que por
razão de seu officio-podem fa-zer) rrezentos.reis; De ca
minho e diligencias- fóra da Cjdade J ou Villa , Ievqráó
nemesmo J qlie levãOt os Meix1lnhos C Alca~dos.

§. XI., ~ '.

];)01' Porltir(fs.

Ji)e eada €itaçáb, que ij~eIrem-e,passarem, fé ,.leV.a~·

rí~ cento é cineoent-a· reis; e sendd níl awiC!ij.cia, rrbJUa'
e sete reis e-meio-; p0tém S-elftit f4t1 distaileÍa frf>ta do
L\tgar,. ou:.oVjllà, levará0~o ~Ü -eamil~h~,,~ ,Gem r:eis
p>r legoa, qi1ç he- por.dia al razitl' de ~ei~ leggas J seis.-



~. XII.

centos reis: de cada pregão em audiencia trinta e sete
reis e meio: de apregoar na Praça e mais lugares pú.
blicos os bens penhorados os dias da Lei, levaráõ de
cada um sessenta reis, que nos oito dias, que devem
andar os bens, moveis, importão'quatrocentos e oitenta
reis; e nos vinte dia~, qrre devem anda.r os.de raiz, mil
e.cluzentos reis j: os quaes só vencerá .depois de passar
certidão' com fé de que os correo, com.o he estilo, para
se juntar aos autos: e satisfazendo o devedor a divida,
aA'~S que se. acabem os dias da Praça, pagar.se.hão os
plegões', .que tLver corrido, e nada mais. De arrema.
tação de. bens moveis até cin~oenta mil reis levaráõ.
trinta e sete reis e meio; de cincoenta mil reis p~ra cima.
m~ cem, setenta e cinco reis; e passando de cem mil
reis, cento e cinco~nta reis. De apregoar uma carta de
Editos, fixala e passar certidão) depois de findo o
tempo) trezentos reis~

<. ~ "'. ~ ( ,~".. t .. ~ ,

Dos Partidores dos Orfáos.
I'.

Os Avalíadores dos .bens nas Cidades, ou.Villas j
serãp os mesmos Partidores jurameIll~ados,:havendo.os;·
e 1evaráõ de avaliar os bens, 'que s'e inventariarem' ,:
cada· um. seisc:entos ,reis: se porém se gastar um diá.
inteiro no Inventario, levará cada um mil·e dU21entoÕs;
reis; e assim os maís dias, que gastarem a esse respeiro:
por.ém sendo o Inventario <:Estante da Cidade, ou Villa.
serão os Avaliadores visillhos do Lugar, aonde estive
rem os bens, por terem "mais razão de saber o valor
delles: Não havendo vísinhança perto I se' cont~rá a
cada um a mil e duzentos-rejs- por dia, desde q\1e ~~
hirem de sua casa até se r~colherem _; COfitados os dias l

at~í~ legoas cada um E querendotir os;Ava~iadoresdo)
, COFlcelho:, 'sem que ~ lh6s OOIltecaminhó1, 'esó.Q tem-

pe )- que dlJrar a: fa€tú-ra;;d0 !lnventarib. QS JUIZ S OS'
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:§. XIII:---

admittiráó) mandando-lhes pagar os dias. que dura.l'
'0 -Inventario e avaliações. -Os Partidores levaráõ ambôs
juntos. outro tanto sala-rio) como >he permittido ao Juiz
da facção das partilhas) como fica dito; e n~o levaráõ
caminho) a·indaq.ue estas se fação fóra da Cldade, ou
Villa) assim como o não dev.em levar o Juiz .e Escci...
VáQ,!

'Dos Escrroães ··da Camerfl.

De cada Alvará) que for.-assignado pelos ot.fl
Ciaes da Camera) levaráõ cento e cillcoenta reis: de
'todos os assento's-e termos) que-'fizerem rrós li vros ddla)
por mandado dos Vereadores a requerimento de parte~)

assim -comó obrigações) fianças.e outras semelhantes.
d.e· cada um -cento e cincoenta reis: -de cada licen.~a I .

q..ue passarem ·aos 'Vend~irús e Officiaes mechanicos)
e!aos mais) que tem porta aberta para vend-er, ql:latro
a:ntos reis: das Cartas) Patentes e Provisões) que-se
registarem nos livros da Camera I mil e duzentos reis :
das Cartas·testem\lnhaveis, que passarem de quaesquer
requerimentos) que:se-fizerem aos Vereadores e Offi
ciaes da Camera) levaráõ o mesmo) que os mais Escri
"ães) á custa de quem as requerer ( da publicação da
sentença) .que á Gamera proferir nos feitos de -injurias

/ \Íerbaes) -c-ento e vinte reis; e escrevendo alguma cOllsa
.l1elles) depois de condusos) por mandado, dos Juizes
e 'Vereadores) levaráõ o que montar essa eicripta á rllZa,
contada na fórma I que as mais ',Escri vães e Tabelliães
ao Judiciá'l. 'Dos contratos) que .se arrematarem pela
Carnera, não levaráõ 'propina alg~ma. e sómente de
cada arrematação) ou seja de aferições I ou curraes) ou
talhos, ou otltras semelhanre~ Tendas I. levaráõ de cada
uma dous mil e quatrocentos-reis -; .porém da hrrema
tilçáo de qualquer obra I que a Camera mandar fazer)
levaráó só ,mil e duzentç>s reis. De çada Regimento de

LL. Ex/r. 'Tom. 111. Bbb-
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officio t OU taxa, que se passar para sempre. mil· e' ,
duzentos reis: de cada Provisão de Juiz de cada uÁl"
dos officios mecl1anicos e cartas de exam-e, mil· e: du
zentos reis: de cada termo de- juramento' e P1Jsse:J• q'ueJ
se der na Camera aos Capitães ga' Otdenança e outros,
seiS'centõs reis: de escreverl!m' aSI eleições das just.iças>,
que fizerem os Ouvidores J ou Officiaes da Camera de.
tres em tres annos J quatro mí! e oitocentos reis. Pela
escripta das contas do Concelho." não tendo.or.denado ..
levaráõ sete miL e duzento~' réis - ,

§.. XIV..

Drrs Escri'r..'/ús da. A/fIIO/aceria.

De ÍJmíl< acção ll!varáó setenta eemc(!) reis:, C!it U1il«J.
absolvição da iFls:tian'CÍ'a·,dCTJlucizo" ãSsemaclxoo-em1caG-erl\lY,..,
o mesm0: de uma ~ppeHa'iá'o'l!ntrép<ntes pna: q JUfE,.!
ou Camara, éen:to e cincacnra reis:· de Ga'd~ testem'Unm
cemo o cincoé1lDll' rers ~ d~ uma..senten~íf duZeJ1roS:I~is'.

de trllla p'ena' t poo a, entre paTteg •.ctCftt.o' e aim!O'e[1(.a;reis-"
No provrmenw peJa Cida'à«,. 0tl ViHa:r.<pIóIllcda· fotent~

cam 0S fHmà~a(;;ês. }evamõ: doS".qtre'a.c'har.mff' ~mI eulpa~

e forem c0ndemnados'. <M'cadã Uf.1'I tlri.lltit €setd reis e
rnciO'j' e, hãlvenoo causas ;,em qUf(f;S€:ho'tfver d o'rdenar
pTCjcessG e g13aidár a· ordem do' Jt}ÍrlEj;, tev;f(áó d~ que:
pro(;€ssarem e mesmo J' que os m'a·is· Rscti"v:ães .e.l~oI!·

belliãês do Júclioial.

§. XV.

J)ôs AdvogadoJ.

Déjc·ada. req~eriment<> na audiencia cento e cin"
c{)el\t-a-reis e de pôr uma acção. o mesmo: de uma pe..,
ti.ção de-aggravo mil e duzentos reis: de uma exc;eição J

o me-s1,flQ;- de Ra-~ãoi offerecida por embíf~gO&J uezentoa:
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'fêis:: d~ au~a ordin!lria IIc9m lRéptica e T':.épHcá. nove
... -mil e seiscentos reis : .de cal:l~S summaria.s Q4a.t&:0 m~l

e oitocentps ,reis: o que ~erá •.p,assando a c·ausa, de cem
plil Jeis; e não chegando J levaráõ ametade.

§. XVI.

Dos Requerm/e.s'-

;De pArem 'llma acção ~e~ .audienaia cento e
I(jinco~nta re..is.: de cada requtlrim~nto I o .mesmo; e
.aj.ustando..,se com as_píirtes a ~ratar das cau~as. poderáo
Jevar.por mez-JJlil e duzentos reis J e.0-50 IT\ais. ou ·seja
.lUmL,.OU muitas. causas.

§. XVII.

Dos Carcereirôs.

-I. ,De çarceragem de cada um dos presos, quando
.Se manda-r ·soltar. leva'ráõ mil e oitocentos reis: e o
Jmesmo levar:áõ dos que forem presos de noite. com ar.
lmas ·defesas: porém dos que forem presos, p.or serem
::achados fóra de horas, depois do sino, ,sem armas. 1e.
:varáõ só meia carcer~gein. E sendo algum preso por

rro, 'Ouls~m mandado do Juiz e sem culpa, e por isso
.for mandado soltf\r .por despacho, ou AI\\ará, não 1e
lNafá.õ .delle c.arceragem•.Do preso. que .for .m~dado
para outra prisão. levará sómente ameliade da carcera.
'gem t~.ere1le.haviad.e p.agar, quando fosse solto :.,e o
~CI'rcereiro ea.prisão •.parta oade for mudado ,!levará,
:quandol e selt-3l'em , a aarcellagem imeira. Dos e.!>era V9S

-pte$0.s, (i)JJ. seja. por culpas, ou por sec<cm. penh(;)fados la
'seus senwres, e não_ haver -Depositaria a eUes, ou por
(fugiclgs. QU por. ordem de .seus- senoolies ,.sendo soltoS' (
,kval1.á:õ mil e duzentos reis .sDmente: e não lhe que-

qdo ~eu'senhor...dal"..dec.omer J o.Carcereir.o~he.assisti~
Bbb 2
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cóm: O sustento· neces~ario; e levará delle J por: c'a'dà
escra.vo, por dja cento ~ vinte reis.'

2 E porque este Regimento he' só geral' para o'
destrü:to das Minas J em que ha·de t€.r-sua.obser.vlIncia·,
e di.verASo do q~e he concedido para as Comarcas da
Beira. mar e Cenão J e· ha algumas destas, que com-

. prehendem tambem Villas e terra,s de Minas J em que
se pagão Q:!intos :.lêvaráõ os Ouvidores e seus Offi.
·ciaes dentro do.dc::str.icto de!Ias, quando nelle assistirem.
os, mesmos salar'ios J que R.este se lhes perníittem.; po
rém nas mais Villas e Lugaves, e'rl=l que não bOUV~F Mi.
na,s actuaes, em que se paguem .QQintos J observará5
sem. altera.ção .. o Regimento feito pat:a os Ouvidores~

J.uizes e Officiaes de Justiça das ditas. Comarc.as .da
Be~ra..mar' e Certão: e sempre os emolumentos e as·
signaturas .se regularáã.· conforrpe o desEricto,. em que'
forã-o aj.uizadas as partes, aonde pertencem as caMsas l'

aindaque· por ausencia. dos OuvIdores se continuem e..
terminem em outro diverso•
. 3. Hayenda novos descobrimentos distantes' de'po

voados:; pO.I:que nelles pelo gr.ande concurso e multi.
dão do, PO.VOi he nec.essaria prompta .adrnüüstração da
jus.tiç~ ;~ e se. Gostumão Vendêf.l os~ mantimentos por
excessivos preços.., le.var.á o Oll vj~or da Comàrca, aoilde

"aslnov~s Minas .se descobrirem» 'e cambem seus Offr
ciaes dentro 'do/destricco d~nas, mais a terça pa(te do
eOflteúd,o nesce R€gimento; 'porém passando tres an
nos ,. não pod.eráõ levar o ditol excesso .. e sómente os·
::talarios determinados nelle.. . . j I" r

4 EstC'Alvará·emférma de'Dei se c'umpra e guarde
.inteiramente l' como nelIe. se contém, Hão. obS'tante
quaesqller outras Leis; Regimentos, ou Resoluções em
conrra.rio, que hei.por-de.mgadas para: esse eHeiro· J .co
.mo se delles fizesse eXp'ressa'e indiv.i'dual menção. Pelo'
que ma'Ado ,ao meu Conselho Ultramarino J Vice-Rei •.
Governadores. e Capitães Generaes do Estado do Br.a.
~iJ.1 Ministros, e mais' pes,síi)as d'Oi' meus Reinos e Do~

..
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minío~~ (l~le o' cumprio é guardem. e fação iHteira~
mente ~umprir e gUàrdar, como nelle se c6ntém r e
ao Desembargàdor FraÃdsco Luiz da Cunna e A'rraide',
do meu Conselho, e Chanceller mór db Reino. mall
·do; que o' faç~ publica-r na- Q:hancf!llaria, e o fáça- !rri~

primir .e registar nos l1Jgarcs, aonde se costll mãO' fazer
!sernelhante~ R~gistos; e este proprio se lançará na
Torre do Tom'bo_ EscriRta em Belém a 10 dê Outucrre
cie 1754. REI., '

Registado DO Liv. das I,.eis dã Chancellaria ·mór d~ Co~te e R'eino-
a. foI. 51. .'

...;..-_...._..._.=-..-.-'------- ,.. _ f _________

.Alvará ,. que manda) qlfe a proviç/encia. dada no,§. J 4' da
Reformação da Jus/iça, para que- 110S casos. que prova~

vados merecem pena d( 11101"/( na/fII'al J .P(}Ss~O prende·,...
se, antes d,l mlpa formada) as pessoas. que dizem ser
delinquentes. com tanto que dentro de fJitó dias ,se' lhe$
prove a.culpa ;. se praJiq-Jle em todos os- casos em que se
procederi por deva.ssa, sendo taes ) que tenhão pela Lei
pe1la de (lçoutes J ou a maior pena ..,q!Jc a de-seis amzus
4( degredo Eara o.Bttw/...-

DOM José, por' graça de Deos n.ei de Portugal' r754
c- dos Algarves, erc. t Faço saber aO$ que-e'sta minha
Lei vi'rem, que sendo.me presente a,diversidade- e
inconstancia dos estilos .- que' se prtnicão nas Relações
e Ju'izos destes meus Reinos e Conq uist~s t a 'respeitÍ> .
dos Réos, que farão presos, antes de culpa ·[Órmada·
nos casos, que provados t não merecem pena de morte
natural, prevalecendo muit:ts vezes júJgarem-se iu'.
jl,lstas as prisões t e mandarem-se sol tar os presos-;.. a j'nda
quando. pouco depois que o farão) cansta'de's-uas out-
pas, legitimamenfe, e quanLO' bastá - para ,ser~n'l 'pr~

n~nciados') do ql1e resulta frulltrar-se t ou dilatãr-se'•.
alUda nos delictos graves J' o- merecido c'ilsrigo --dos se-



]ingl1ent-e~, -em gue.se,int~r.e&$alarpÚbliaa 1latisfação dt
ju~tiça, .e a.das pa~t~'Qffen.oiàas: E .ij\.tereodo eu pro~
v,c:r de ,remedio QOntrll ~tes inq:>nvenientes de tanta
i~pertaltóa , ,e cohipÍ,r com a s..everidade dos prQc.edi•
.Illfmtos ,a ,fr.equencia Elos eli.ctQs, para gue meus Vas,.
~allQs °gozem ,d.e .pa-z s~gur..a\\ça: Hei por bem, e
jIllando , que a jí>rovidenoia dada no §. 14 da Lei da
~~formação da J\lsti.W\ (II) , para que .nos casos., que
provados, merecerem pena de morte natural., po_são
prender-se, antes da cu~pa formada) as pessoas, que
S~ -dizem ser delinquentes, com tanto que dentro de
oito dias se lhes prove a culpa, se pratique em todos
os casos-, em.que seoprº~der-pE>r,.Q~vi\ssa ,-senàa taes,
que teohão pela Lei pena de açoutes) ou maior pena,
que a de seis ann'os de degredo p.ara o Brasil. E mando
ao 'Pr-esidente do D~sembargo do Paço, "Regedor da

'Casa da SupplicaçãG, Governador da Casa do Porto,
~ 'aos Desembargadores das ditas Casas, e das 'Réla.
çôes dos Estadós da India e do Brasil, e a todos os
Corregetlores, Provedores, Ouvidores. Juiíles e Justi•

..ças desres tnel:ls Reinos e Senhorios e Conquistas) as.sim
o cumprão e goordem. e fação ,cumprir e guardar,
sem embarg<;> de quaesquer Leis. Regimentos, Reso
luções) Costu'mes e Estilos, que haja em contrario;
f.0rque ·toedas de minha ,certa .sciencia ,e 'poder Real
.oerogo e hei por derogadas pel' esta 'Lei ,.como se deI.
Ja.s fizesse xpressa menção. .E oraena ao Oeutor
:Francisco Lui.z da Cunha de AttGide. do meu Çons~

)ho ~ CbanceIler mór .destes .Reinos .e.Senhorios, <lJaça
lQgo P40licar na Chance1Jaria , ,e envie cartas) sob me\!
sellp e~eu sjg.nat.. a .todos os Corr.çgedores e Ou~ido,.

re-s d,as ,C.o.mflrcas .destes Reinos e CQnq,uistas. e,aOS
Ou,vidQ,re.$ .oas 'Terras. dos.Donatados) aonde os Cor-

or!:géq.o,r,es não entrãe) ~om a c,óp,Ül d.esta Lei ) paf~

~Huc:. a .p.ubl.i'ilu,em nos Jugnr.es ,tle suas .Resider:Jcias.) e a
f.açap flubhcflr nas c~eças dQs·.C.onc,eJh,o~ de suas COr-

. ..(1). p~.6 ~e.pei-elJlb!o 9N6I2. \
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nrcrroas; ,I pan que a, todns sllja rrotb"tta., e- se registará:
n9' liwo' dá) Mesa do I:>~tl\b:frgodo Paço, nos da
Casa da Sup~ii~ação e-do=Port'"6-, e: nos da~-Rtela'Çacs·
da India e Bta~il, e aonde s~OOStumiio rergisfai" seme
lhantes'l.eis; c!es~pr.opr.iaJst!hmçár-á.n'a·Torre db T~m·.
be;. Dadll}errl Lisuoo aos ][9 d~ -Outubro d@ 17'H. Rl!.1;

Liv. dils.I:eis da CliancelIaria m6c a fOI. 75:

-----.._----
Alv'atá, por ondt se déc!ar-a, que a Ld de CO~/es de, 2'8

âe ]'(mei,.() de 16,p {()}lIprel;end/ sem res/ric~ão, Otl li:' .
. mita(ão quaesquer ressões, aindaque Jejao tN..era1JJc"n/e
gr-aluitaJ, de dividas t' acções de te1-ceiras pessoas; t! 911~

pr1r 1w,hIJtn modo podem ser I()madas, ajuizariflS', oa t'xe
(IJ/adaf nos Juizos rios Cap/ivos, ou o.pro(t'dimen/fJ prifl
tipie por exccllfão , Otl por mei'lS ordillario~ ; exceptuand(J"
sórrrefJ1t' o caso' de Jerem a5 dividacs, ou Qr(oe.s r{'ma/adas
peios ,fitsmOs Juizos para pagamento do qlle os cridores •.
R quem perlcm:61lJ J álvlm álaunda dO$ Caplivos~

DOM José: por graça: de- Deos- Rei de Portuga 1754
e dos Algarves, etc. Faço saber aos qtTe esta mrnha-Lei
'Virem, que. sendo. me prese51tes as repe6das querxas -de'
meus Vassaltos- sobre oS' desordenados procedimentOS"
dos Mamposteiros e Officiaes dos Captivos',' que frau..
dando Com violentas interpretações-a geral providencia'
da Lei das Côrtes de 28 de Janeiro de r641 J tomão
cessões de acções, ou execuções de dividas de terceiros;
tirando-os de seu- proprio foro-, e trazendo-'Os ao do'
Juizo dos Captivos, com pretexro de privilegio, que
se não acha concedido, nem devia conceder. se para
um tão pernicioso effeiro, que mais conduz para artoi~\

Dar os póvos com custas excessivas. extracçõe e'ne~

gociações .injustas. do que para utilidade da' fa'zertda
OOS Captivos: c' porque não tcm .sido bastantts para-
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eXJinguir e .desterrar semelhantes abusos .as ordens» qu-e't
se expedírão pelo Desembargo do Paçe aos .Corregedo- .
res e Provedores das Comarcas, na conformidade da
Minha Real Resolução de 28 de Outubro de 1750 ')

tomada em Cons.ulta do mesmo Tribunal, para que en
tendessem e fizessem saber., que a dita Lei de Côrtes
estava em sua rigorosa abservancia, sem restricção) ,ou
limitação alguma) e procêdessem na fórma (lella contra
os transgressores: Hei por bem declarar, que a dita Lei
de Corres comprehenâe» sem restricção, ou limitação"
q\.1aesÇju~r cessões, ainda gue sejão meramente .gratuitas..
dé -dividas e acções de terceiras pessoas; e que por
nenhum modo podem ser tomadas, ajuizadas, ou exe.
c,utadas nos Juizos dos Captivos, ou o procediment()
principie por execução., ou por meios ordinarios) ex
ceptuando sómeme o caso de serem as dividas, ou a~

ções rematadas .pelos m'esm0S Juizos ,para pag~mento

dp .que os 'aredores, a quem pertencell1, âevem á fa.
zenda dos Captivos. E mando, que nas ·cessões.,que
eStiverem recebidas, ou pendentes nos ditos Juizos I se
pdnha perpetuo silencio, e que além de nullidade das
cessões; incorrão os Officiaes) que as acceitarem) nas

• p~nas, estabelecidas.na referiçfa Lei ele CôrrEB) que:se
, oPservará inviolavelmente, co~no 'n~lla e nesta 'Lei se
c~óntém ) sem emba~go de..q uaesq ue.r ,Resoluç<>es , Pro.
~is?es ,ou ~entenças, que haja em cont.rardo; ·as quaes,
de minha certa' scien.cia e poder Real, hei por dero.. .
g:adas e abólidas, como ·se .dellas fizera expressa. men·
ção, E mando ao Presidente de DC!sembargo do PaÇo.
Regedor' da Casa da Supplicaçãõ) Governador da Casa
do Porto" e a "todos os Desemba.rgadores, Corregedo-.
res J Provedores) Juizes e Jus.tiças ,.Officiaes e pessoas
de meus Reinos .e Senhorios t: Conquistas) que assim
<? cumprão, e fação cumpúr e guardar. E para que
vênha esta Lei á noticia -de .todos) ordeno ao Douroi'
Francisco Luiz da Cunha de .A[t~ide.J do meu .come
JEo e Chanccller mór .~es[es Reinos, a .pubJique .na
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Ch~ncdlaria) e envie carras com a cop'ia d(jl~. sob
meu sello e seu signal) a todos os Corregedores e
Ouvidores J para que a publiquem nos lugares de suas
Residencias) e a fação publicar nas Villas e cabeças
des Concelhos -de suas Comarcas J e os Provedor-es nas
terras J aonde não cntrão as Córregedores. E se rC4
gistará nos liv.ros da Mesa ·do Desembargo do Paço J

Casa .da Su('>plica~ãa e Porto I e nos das Relações dos
Estados da lndia e Brasil. e aonde semelhantes Leis
se costllmão registar. E esta propria se lançará na
Torre do T-ombo. Dada em Lisboa ·aos .29 de Outubro
de 1754. REI..

Liv, rIas .Lets da Cha-nceTlarla mor a 'róI. 76. "en-.

---------,
;1lva/'á. por o11de u ordena J qur. a posse 'civel J quc rrs

der/mc/os elll 'sua vida hoft'lJert11l lido •. passe logo nos hens
fi.vYes filOS herdeir'o"S tJe'rlplos. ou legi1imos ': 1IOS !tJincu4
lados tiO filho lIIaú vdbo , '011 nelo, jilho do primoge1u.
to; e faltando es/e, ao irmão J ou sobrinho: e sendo Mor.
gado) ou Praz.o de nomeação J á pessoa, qutfor 110mea·
da pelo defimclo .. ou pela lei.

Eu EIRei fa'ço 'saber 'aos que'es'te Alv'a'ra dCLd 1754
virem, que qu rendo evitar os j'nconvellien'tes J que
!fcsultão de se tomarem posses dos bens das pessoas.
que fallecem) por outras ordinariamente estranhas J

·e a que não pertence a pro...priedade delles : Sou servi.
dç> ordenar. que a posse <:ivel) que osdefunctos em
sua vida liIOuverem üdG J passe lago nos bens livres
.aos herdeiros escriptos • ou legitir.Il'os: -·nos vinculados
ao filho mais velho J ou neto J filho do primogenito »
e falt-andoeste, ao irmão J ou sobrinho. e sendo MGr.
gado) ou Prazo de nomeação J á pessoa •. que for no..
meada pelo defuncto, ou pela Lei. A dita posse civel-

LL. Ji.xlr. 'lr;m. lI/. . Ccc
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terá todos os efTeitos de po~se natural. sem que ~eja

necessario. que esta se tome; e hav'endo quem per
tenda ter acção aos sobreditos bens, a poderá dedu
zir sobre a propriedade' sómente • e pelos meios com.
petentes: e para este effeiro revogo qualquer Lei, Or
dem, Regimento, ou disposição de Direito em con.
traria. Pelo que mando ao Presidente do Desembar_
go do Paço, Reg~doJ' da Casa da Supplicação, Go_
vernador da Casa do Pano. ou a quem seus cargos
servir, Desembargadores das ditas Casas, Governa
dores das Conquistas. e a [adas os Corregedores, Pro
vedares, Juizes, Justiças e Officiaes destes meus Rei.
nos e Senhorios. çumprão e guardem e.stc meu AI.
vará de Lei, como nelle se contém., E para que ve
nha á noticia de todos. e se não possa allegar igno
rancia, mando ao Desembargador Francisco Luiz da
Cunha de Attaid.e. do meu Conselho, e meu Chan
ceIler mór .. o faça publicar na Chancellaria , envian.
do os traslados delle. sob meu sello e seu signal, a
todos os Corregedores das Comarcas destes Reinos I

e Ilhas adjacentes, e aos Ouvidores das Conquist:ls I

e das terras dos DOllatarios. aonde os Corregedores
'não entrão, para o fazerem publicar nas terras de
suas jurisdicções. E se registará nos livros do Desem
bargo do Paço I Casàs da- Supplicação e do Porto;
e este se lançará ria· Torre do Tombo. Dado em lis
boa aos 9 de Novembro de 1754. REI•.

'Liv. d~s Leis da Cbancellaria. mór a foI. 78•

.Alvará, por ond~ se declarall a Cap. 18. §. 10. do R(gi.
menta 4a Fazenda acima.

1-754 EÚ El Rei façg saber aos que 6ste meu Alvará vj~
rem. ·que tendo consideração ao que se me reprcsen
tO,U. em Co?-sulLa do Conselho de minha. ~azenda de.
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31 de Agosto do anno presente J da má c abusiva ill.
tclligencia J que se dá ao Regimento de 29 de De.
zembro de 1.753. no que respeita a conceder aos
Executores e seus Escrivães sete por. cento á custa
de minha Fazcndã de todo o dinheiro, que por exe
cução fizerem entrar nos cofres e receitas dos The.
sourciros: Hei por bem declarar o dito Regimc:'l1to,
ordenando, que os ditos sete por cemo se devem só
do dinheiro. que entrar nos cofres; não pela simples
citação e penhora ~ mas por execução dispurada e- ri~
gorosa: e que com esta -declaração se cumpra e guar.
de o dito Regimen-to, e este meu Alvar.á J como parte
delle; que valerá como Carta, aindaque seu effeito
baja de durar mais de wm anilo: e não pas5e pela
Clianceilaria, sem embargo das O rdenações e Regi.
mentos em contrario. sendo registado nas partes ne.
cessarias. Lisboa 20 de Novembro de J 754- REI.

---------_._--
Alvará, por ,,,dt U 4ettrmitltf, file Os DtumlJargad,res

dos .IIggr-a'Oos , -t mais Ministros das Rtltlfões da Ba
hi" ·e Rio de l1meiro • lroem ai mesmas t1Higl1alllras
e emoúmunlos'll fjtle. u!:tilm.mintd (stão perl1lillidas aos
Ministros da Casa da Supplicofáo: e que ti O/fada dos
Ouvidores do Civel e Crime d( ambas as ditas Rela.
ções seja de trinta mil ,tis ?tOs bens de raiz, quarenta
nos moveis, 't doze mil !reis nas pmas.

Eu EIRei faço saber aos que este meu Alvará vi
rem, que- eu hei por bem, que os Desembargadores
de Aggravos, e mais Ministros das Relações da ..Ba
hia e Rio de Janeiro levem as mesmas assignaruras e
emolumentos, que ultimamente estão permittidas aos
~inistros da Casa da Supplicaçãa J como .já fui ser
VIdo conceder.lhes por outras· Re~olus:ões minhas; i$

Ccc 2
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terá todos os effeitos de po~se-Ilatural • sem que S'eja
necessario, que esta se tome; e havendo quem per
renda ter acção aos sobreditos bens. a poderá dedu
zir sobre a propriedade' sómente , e pelos meios com
perentes: e para este effeito revogo qualquer Lei J Or
d€:m J ~egimenro J ou disposição- de D'ireito em ·con.
traria. Pelo que mando ao Pre.sidente do Desembar_

Ago do Paço, Rege;doJ" da Casa da Supplicação, GOM
vernador da Casa do Pano, .ou a quem selfS cargos
servir J Desembargadores das ditas Casas. Governa.

, dmes das Conquistas, e a rodos os Corregedores J Pro..
vedares, Juizes J Justiças e Officiaes destes meus Rei.
nos e, Senhorios, çumprão e guardem. e,stc meu Al
vará de Lei J como neIle se contém.· E para que ve.
nha á noticia de todos, e se não possa allegar igno.
rancia, J mando ao Desembargador Frapcisco Luiz da
Cunha de Attaid~, do meu Conselho, e meu Chan.
ceHer mór .. ° faça publicar na Chancellaria , envian.
do os traslados delle, sob meu sello e seu signal J a
rodos os Corregedores das Comarcas destes Reinos,
e Ilhas adjacentes J e aos Ouvidores das Conquistas.
e das terras dos Donatarios, aonde os Corregedores

-não entrão, para ° fazerem publicar nas terras de
suas jurisdicções. E se registará nos livros do Desem.
bargo do Paço. Casà.s da Supplicação e do Porto;
e este se lançará Ila Torre do Tembo. Dado em Lis.
boa aos 9 de Novembro de 1754. REI...

"Liv. dóls Leis d'a CbanclIl1aria, mór a foI. 78.

---------
.A/vará) por onde se dec!arall a Cap. 18. t.,IO. do Regi..
, menta ~a Fazenda acima.

}.-754 EÚ El Rei faç@ saber aos. que este m~u Alvará vi...
rem "que tendo consideraçãe ao que· se me represen
tou. e,lU Cop,sulta do Conselho de minha. Fazenda de.
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31 de Agosto do anilo presente, da má e abusiva in.
tclligencia, que se dá ao Regimento de 29 de De
zembro de 1·753. no que respeita a conceder aos
Executores e se-us Escrivá-es sete por. cento á custa
de minha Fazendã de todo o dinheiro, que por exe
cução fizerem entrar nos cofres e receitas dos The.
soureiros: Hei por bem declarar o dito Regim~ntoI

ordenando, que os ditos sete por cento se devem só
do dillheiro. que entrar nos cofres; não pela simples
citação e penhora ~ mas por execução disputada e- ri ..
gorosa: e que com esta -declaração se cumpra e guar
de o dito Regimento J e este meu Alvará, como parte
delle; que valerá como Carta, aindaque seu effeiro
haja de durar mais d,e Mm anl30: e não pasie 'pela
Chancellar.ia, sem embargo das Ordef.lações e Regi
mentos em contrario J sendo registado nas partes ne
cessar·ias. Lisboa 20 de Novembro dc J 754. REI.

------..----
Alvará I por ,nde se íleltrmzíztt J file os Deu.",!Jargtldores

dos .I1ggr-a'DOS J -t mais Minis/ros das Relafões da Ba
hi. e Rio de JIl1teiro ., levem as mesmas a.uigllo/uras
e emo!lmltnlos ~ que. u/'/imflmént4 estão permil/idas tiOS

Ministros da Casa da Supp/irtlfão: e que a alftlda dos
Ouvidores do Cive/ e Cri1!le de ambas as ditas Rela
ções seja de trinta ,tJil .,eis ms bell~ de raiz J fjuarenla
nos mO'lJeis. -e doze mil ?'eis nas pmas.

Eu ElRei faço saber aos que este meu Alvará vi
rem I que eu hei por bem I que os Desembargadores
de Aggravos, e mais Ministros das Relações da J3a.
hia e Rio de Janeiro levem as mesmas assignaturas e
emolumentos I que ultimamente estão permittidas aos
~inistro.s da Casa da Su-pplicaçãe J como.já fui ser..
VIda conceder-lhes por outras· Re~olus:ões minhas,; a$

Ccc 2
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quaes por este confirmo J pára que fique sendo parta:
dó Regimerito J que mandei· dar para a~ justiças do
Brasil; em qU& se não eomprehendêrão as ditas'
Relações, por estarem já po-r este modo- providas: i e
attendendo- outwsi a~ ser conveniente, que em tu~o

haja igualdaàe Il:aS sobreditas duas RelaçÕes, e,que
não_ póde ser justa a di.fferença das alçadas, que ha
nos seus M-inistros. em uma· e OUllla:, por virtude dos
seus Regi mentos :; Sou serv-ido ordenar·) que a· alçada.
dns- Ouvidores (-1)- do Civel c Crime de ambas as
Relações seja' de t,;jnta. rnjl. reis. nos· bens de raiz;
q.ua.renta mil reiS no~ bens. moveis; e doe.e millieis
nas pGnas., rC\logamlo nest-a. parte· só.mente· os cHtoS.
Regimentos. Belo ql:1e mando ao· Vice.Rei e Capitã-D
General de mar e t.eHa do EstadQ do Brasil,. Gover.
né\dores das Capitanias. delle J Ddembargadores das
ditas Relações da. Bahia: e Rjo.. de Janeiro, e. mais.
Ministros e pessoas) a que tocar J cumprão e guardem·
este meu Alvará.) e o faç~o cUJTIprir_ e guardar intei.
ramente , como neIle se contém) sem duvida alguma;
o. q.ua~ val·eFá., como Carta) sem embargo da Ordena~

çãp, em,contrariQ: e ser-á,' publicado em minha -Chan.
cel1.arja, e regi$tado nas. dita's Relações 6 Cameras· do
Br~sil" e mais. lugares) aonde se costumão fazer se·
melh!lntes Registo~) par-a· que venha, á. noticia de to.
dos i..e este proprio se lan~ará na T-on:e C}O Tombo.
Esc,rj,pto em Ljsboa a 22-de Novembro de J 7,54' REI.

Liy. II. das Provisões. da Secretilria d,o Sons.lho Ultramarino a
)'01. 224.• verso

Liv. \las.Leis da Chlll1.Cellaria JJÍór da Côrte e Reino II foI. 79. verl,.

(I) V. RegilD. de IS de ?eteni~~~ dê 1652. ·S;45:,.-e Regiro. de
J3 -de Outubro de J'}5J. T11t, 6 e 7

é
' •

~
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---------------
Alvará t por ond~ se declara a disposiçáo dos Capitulos

sexto e decirno da Lei fundamental da cobrança dos
~Uh1toS do 011 TO , 9.r1~ foi ptlblicada e.m 3 de Dezem
br-o de 1750.

Eu EI Rei fa~o saber aos que este Atvará virem t

que sendo informado de' que não obstante ser dara
e literal, a disposição dos Capitulas sexto e decime da·
Lei fundamental da cobrança dos ~intos do our<>.
que foi publicada em 3 de Dezembro do anno de'
1750 ; ainda assim ha pessoas t que dtlvidão da sua
intelligencia: por obv iar . os inconvenielites, que se
seguirião de serem os sol?rediJos Capitulos inr@rpre
rados em sentidos contrarias á minha Réal intenção :.
Sou servitio de~laralos de-sorte t que'o primeiro des di_o
tos Capitulas se emenda. sempre', que procede, quan..
do o descaminho consistir em ouro em pó' t ou em'
barras do Inesmo metal t materi~Jirnente .fundiclas- sem'
fórma 'algutna de cUlíbo t sem marca~ é sem eircum.
stancia t que faça vêr·. que se fingírão pára se per~ua-'

direm verdadeiras-t- reduzindo.se neste"c~soo contra
bando a ouro fundido t debaixo desta t ou daquelIa
figura accidemal t e dissimilhante das· Darr-as' vei"da..l
deiras; em cujo~.terJllOIi,~c,.n~.1loder~ ex.t.end~r a ·con.
demnação t alem das pena;; estabelecidas literalmente
pelo referido Capitulo sexto: E que o Capitulo deci.
mo se entenda sempre das barras ~ que com dolo, por
eIlas visivel. se fabricarem. imprimindo-se.lhe cunhas,
ou marcas falsas, á imitação das verdadeiras. para assim
se fazerem passar descaminhadas aos ~intos. com
f~aude da minha Real Fazenda t e com prejuízo dos
povos.. E este Alvará se cumprirá, como nelle se con
tém t para o..effeito de se não poder julgar nunca con.

1:755
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tra o que nelle sou. servido declarar, sob pena de
nullidade de sentenças.

. . Pelo que mando ao Presidente do Desemba.rcrQ do
Paço, Plesidente do Conselho de Viera-mar, a~ Re.
gedor da Casa da Supplicação, Governador da Rela.
ção e Casa do Porto J ao Vice-Rei do Brasil, aos Ca.
pitães Generaes, aos Governadores de todas as Con..
quistlls, aos Ministros dos sobreditos Tribunaes, aos
Desembargacl,ores -das ditas Relações, e das da BahiA
e Rio de Janeiro, e mais pessoas destes Reinos e Se.
nhqrios, cumprão e guard~m inteiramente este Alva.
rá , como neIle se contém, sem embargo de que seu
effeito durará por mais de um anno J e de que não
passe pela -Chancellaria , .não obstante as Ordenações
em .contrario, que he.i por derogadas, como se dellas
fizesse expressa menção, sómence para o effeito de
q,ue o disposto neste .Alvará se ohserve inteiramente,
sem duvida, Rem contraalicção alguma; a cujo fim hei
por derogadas quaesquer Leis. Ordenações, Resolu
ções e Ordens, sómente no que o encontrarem. E
este se. regisrllrá nos livros do Desembargo do P-aço,
Casa da SUJPpLicaç-ãp) Relações do Porto., Bahia e Rio
d~ Jane.ir-o , -nas .dos Conselhos de minha Fazenda, e
da Ultra-mar .• e o proprio se (lançará na Torre do
Tombo. Dado em Sal.vaterl"a de Magos a 2, de Ja.
neiro de 1755. R,;EI. ,

1:1". êb. Lei, da IChane:enaria 111M • fel, '82.
I
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Alvará J por onde se dedarág e amp!iáo as prwidmâas
dadas pelos Regimm/os J Leis e Decre/os de 16 e 27
de Janeiro e 1.° de Abril de 1751 J de 28 e 29 dê No.
vembro de q 53 , para a regularidade da par/ida, lonta.
'Viagem e carregaçao da-s Fró/as- do Bratil. e mais ji,.me
ts/abeluimmlo das Casas de Inspecção daqlle/le Es/ado.

Eu EIRei faço saber aos que este Alvará virem,
que) por me ser presente) que as providencias, que
tenho dado pelos Regimentos. Alvarás e Decretos de
16e27deJaneiro e I.odeAbrildeq51, 2Se29d~

Novem bro de 1753. para a regular idade da parti'da ,
torna-viagem e carregação das Frótas do Brasil i lião
obstante haverem constituido os moradores daquelle
Estado) e o'S que para elle navegão nas certezas dp'
tempo, em que cada uma das refericlas' Frótas, deve
chegar ao porto da sua clestinação; da d€móra J que
neIle deve fazer. e da ordem, que se ha de observar
na carregação dos Navios, para desta sorte acharem as
suas respectivas cargas. ou preparadas, ou em estado
de se fazerem promptas com grand~ bre\lidacle; ainda
assim se rem maquinado differenrts fnudes • para se
subrerfugirem estas minhas Parernaes providencias
pelos que antes dellas convert~ão em reprovado lucro
particular o Comrnercio e Navegàç~» que tanto pro
curo promover em beneficio eommum de meus Vas
sallos ; affectando-se dernóras em· se chegarem os·-€ffei
tos dos Certões aos pórtos, aonde se costumão car4".e-J
gar, para que J vindo tarde J se não carreguem nos
Navios preferentes J mas sim nos preferidos, depois de
se acharem as -carregaçõulivres -: e praticando-se ou
tr.os semelhantea meios., o.rdenados aos mesrnCi>S fins,
com prejuizo do b~m aommum deste ReinOJ, e daquel.
les .f?0minios: SOJ,1 senvido d'C!clárar ç ampliar as.~
brcCdl~as providencias na maneira seguinte.

1755
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I Egabe1eç<? J que po gu~rto dia t que se seguir
áquelle J em que cada uma das referidas Frótas entrar
no· porto, a,que for destinada t a respectiva Mesa 'da
Inspecção t ou quem a substituir nos lugares t aonde a
não houver t affixe Editaes, public.aado por elles I não
só o dia, em que a tal Fróta deve sahir do porto) na
conforA1idade do meu sobredito Decreto de 28 de No.
vembro, de 1753) que hei por inserto ·Reste Alvará;
mas cambem outro' dia, que lhe parecer conveniente
determinar, para os effeitos t que houver-em de ser ear
J;egados, serem conduzidos aos Armazens, ou Trapi.
.Ci:.hés. cloReie se cosfl:lmá0 embarca·r•

.2 Entre este, ·"ermo ,determi·nado para os referidos
çffeit~s se chegarem .ao porto,.e a partida da Fr6>ta,
11lcd'ilHáõ sempre pelo mends. doze d'ias continuas e im.
prorogaveis, que de nenhuma sorte se poderáõ exce.
der. senão.sómente naquelles casos, que.o Direito sem
questão, qualifica fortuitos. e superiores ás forças na·
turaes e' prevençãC1 ~cdos homens. 0 que se entenderá
t.ambc;m a Jiespeico do outro term'O, que se publicar
para parti!' a Fróta. .

3 Os effeitQs , que chegarem á Cidade, ou lugar do
embar.que j deppis de ser passad,o ° dia. pelo Edital de.
terminado) para ~elles se ·receberem) não só não serio
recebid~s par.a se carregarem. 'mas serão l1econduzidos
aos lugares, donde ,tiverem sahido. á custa de seus
donos; e se não poderáõ mais carregar em Navios
alguns, ql!le não sejão J ,os da Fróta do anno proximo
seguinte) viódQle.l'l,tlã:Q éj~ntJlo no. termo do Edital, que
se affhar, 'par~ se re-cebs=r.la carga para ella na sobre.
ditª f6rrnà,j .segundo o ~Ea~o. em que os taes effeitos.
se acharem. ..

4 Succedendo embarcarem.se' por fraude' alguns
effeitos,que ~b~gaJ~.m;,depois de ter expirado ° termo.
determinado para os reG:eber •'o,dono delles OS perdem
CQm outra .tantif.quanliQ importar ° seu valor para os
denunciantes. ·que os')descobrÍrem •.com tanto que

/
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~ri'fi~úe as denuncias. que derem.~por real a.ppre
.nensão; posto que o seus nomes sejao guardados em
segredo. Os Navios, aonde se acharem estas fraudes,
serão. tomados em lembrança, le ficaníó para sempre
-sujeitos á disposição da Lei de 16 de Fevereim
de 174-°, para não serem mais admittidos a caFrcgar ,
lenão naquel\e.s portos. em cujas F;oras forem encor
parados. seQ1 que para os revelar lhes vaI hão quaesquer
OrdeFls. ou Provisões; as quaes desde logo hei por
'nul1as, e de nenhum effeito. E os Mestres dos tae-&
{Navios pagaráõ da cadeia-outroltanro, quanro houver
·pago o dono dos effeiros • .:appli.cado· Ba·sobre.dita fór
:ma. O que-tu'do se entenderá çl'1mu!<ni\larne.nte, ,e em
-cada mez, que succederem as. re(~rietas rransgressões.,
<ias quaes s(!rão Juizes privativos'-os Ministros primei
ros Inspectores, e os que n0S seu.s lugares estiverem
nos porras, aonde não' houver Mesas estabelecidas.

5 Ordeno, que os Ministros primeiros Inspectores
(]as referida·s Casas.:e os que seus cargos servirem t

em cada um anno ao tempo) ·em que chegarem as
Froras. ou Navios aos portos das sllas residencias t

abrao uma devassa. na qual inquirão conrra todas
.as pessoas, de qualquer qualidade e condição que se
jão, que directa, ou indirecramente fomentarem a rrallS
.gressão e fraude das sobreditas Leis e deste .Alvará.;
·dando ás t-estemunhas palavra de segredo., e de que os
'Seus nomes nunca seráa r~duzidos a autos publicos :
escolhendo para Escrivães destas devassas as pessoas_
-que entenderem, que melhor gua-rdaTáõ o segredo ;' ás
quaes darão juramento-, no caso de não serem' Dffi
ciaes publicos: 'e remet~endo as referidas devassas á mi..
l'lha Real presença pelas vias, que eu .for sentido deter
ininar, para mal~dar proceder contra os Gulpados, co"
mo me parecer justo, segundo a exigencia dos ca~os

,em negocio. de tanta importancia para_o meu ser iço t

e para o bem comml1m dos meus Vassallos•
• ,6 P~rque a um e oútro se tem s~guido grandes in~

LL. Ex/r. Tom. lU. '. . Dd.d
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~onvenientes dos conffict'os de Jurisjjlkç~t;l e1ltre jtJ

Mesas de Inspecção. e os oytro!j' Mil'lis~ros de Justiç3<
e Fazenda do Estado do Brasil: Sou sC'Fvido ordenar
q.ue todos os Ouvidores •. Jui~~~ de' Fóra e mais ,Mi:
nistl"ós e Officiaes de Justiça e Fazelida... daqpelle
Estado-. a- quem se dirigirem 38 qrdens d,l!.S sob.redÍté\l
Mesas nos seus respectivos Territorios. as eJ!.C!cutel1l.
inviolavelmente J como emanadas de Superior (oro.
J>et~nte (para o que confiro ás mesmas Mesas roda jl

necessaria jurisdicção.). sob pena de ~u..spens,ão do~,

cwntr:avel1'icmes até' minha mercê J e de se Jhes dar em
~ulpa .. de' que se me dará tambern conta rm sobredita
fôrma. para eu mandar proceder ás mais penas .. de que
<> caso me pa-recer digno. srg~mdoosseus l1:lerecime.otos•.

Pelo que mand() 210 P.residende do Desembargo
ào Paç.o. Pr.esi.den.te' do Conselho do Ultramar, aI:)
Regedor da Casa da Supplicaç-ão .. Governador da Rer
l'ação e Casa do Porto) ao Vjee,.Rei do Brasil •. aos
~api[ães. Gencraes. aos Govern.ad(}fi~s oe rodas as Con
'luistas •. a.os' Ministros (h~!; sobF~d'itos Tribuna.es, aos
Desembargadm.es elas ditas R{'I~ções» e das da Bahia e·

. R'i.o de Janeiro J ,e mais pess(;)a.s de,Stes ReillQs e Senho.
Lios •. cum.prão ,e gu·ard.e.n:l ilHeirJlmeme- ~st..e AI vará ,.
cromo ndle s.e ç.o1Jt~'r:n • sem €Hl'lhlliogo..d.e qli.e seu effeito·
durar-á.pot mais de urnanno. e de que não passe pel~

Chance1ta-ria.) n-ão' oost.antes as OrdeL1a~ões c.m con·
tllario:. que hei por d.ef0gada~. come;) ~~ ~ell~s ·fizesse:
fJC.pr.ess~. _m€n~ão'Jo sómente p1\!r,a, () em~ito de que 9·
dtspooto neste Alvará se obsuv,e i'\.1teirilme~te) I)em du- '
l\'ida, nem. contr.lldicção alguma ;:a'cujo fim hei, tambem:
pOF derogadas quaesqlller .lLeis) Ordenações) Resolu.
~ões e Ordens J sómente IJO q<ue o encontra.rem. E este·
se registará 110S livwspo. Desembargo. do Paço, CaslJ'
da Supplicaç.w,. Relações d.Ç) POf.[o) ~ahia,e Rio de Ja~.

uei.ro. QOS COllselhós de minha> Fazencla'e do Ultramar;,
e o proprio se lançará n.a Tor.re do. Tombo. Dadp ellJ· .
Salvaterra de Magos a 25 de Janeinode 17..55, REL -

Liv, daa Leis da Chance!larÍa mór a fol. 80.
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------ -----
.Alvtlrá t Rigimf1Jt'9 por ondt 'Se extmguíráo todos 01

ordenados. propi1Za'! e ajudas de custo .. que lev(lváo (J

Presidente. Ministros e mais Officiaes do Desembargo
do Paço. creando para todQS novos ordenados competentes•

.Eu EIRei faço saber a quanlos e~te meu A1~ará
'Com força de Lei virem, que dando-se providencia
'Sobre os ordenados, assigQaturas e emolumentos dos
Ministros e Officiaes do .Desembargo do Paço pelos
Alvarás de "I de Janeiro, e 25 de Agosto de 1150.,
'tem mostrado a experiencia, que nao basta o que
neIles se provêo. para regular a congrua dos m ~mos

Ministros e Officiaes ; por ser da minha Real inten
ção extinguir todas .as propinas, ajuda'S de custo, 'Of

.<Jinarias e extraordinarias , assim de dinheiro. como
de especies em todos 'os Tribunaeil e Juiws de j'U8-ti
'Ça d~ meus Reinos. como já mandei observa-r por
lTIuitos Alvarás. expedidos no anna de 1'754, em
todas as repartições da Fazenda, se faz mais neC'essa
ria uma nova providencia, e regulação a respeito dos
M~nistros e Officiaes dlJ' dito Tribtmal.

Por tanto hei por bem extinguir todos os orde
nados. propinas. ajudas de custo e or<iinarias. assim
em dinheiro, como em especies, que até o prdente
levavão ó Preliidents;: e Desembargadores do Paço. os
Escrivães de minha Camera. e mais Officiaes do me
smo Tribunal) seja qual for o titulo, por que se lhes

'concedêrão em qualquer das repartições. que se lhes
pagão. para o que de meu motu proprio. poder Real
e absoluto. revogo e annullo l'Ldas as Leis, Regi
m~ntos. Alvarás. Provisões, Denetas e Resoluções
mlOhas. e· dos Reis meus Predecessores. que lhas con
cedêrão) como se de cada -uma dellas fizesse expressa

Ddd 2
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men'ção. neste AI vará. E mandQ, que no Registo de
todas se ponh~o Verbas d-e como forãb derog:rchts , e
qur;: nunca mais se emenda hayer propi.na alguma ar.
dmaria, nem extraordinaria· no dito TribunaL, ainda
que sejão por causas supervenientes. ..,sem que por De.
creta meu's~ja expressamente concedida com deçla.
tação dos. Min·isrros • Officiaes e pessoas, a que se·
concederem. e das quantidades. ou especies, que cada,
um. houver de haver •. sem que se possa adrni[[ir. in.
terpretaçâO-, comprehensão., ou extensão; porque ain.
da no caso da menor duvida se ha de recorrer a mim
i.qlmediatamente., para. que a .dechJre.

C k p.1' T' U L O I~

1}p Piesidellle , Ministro. e EscricrJ~ej. d~ minha-'
_f - • I eame,'ra._ . 1

Pétõ que pertence ás ass·igAatul'as e e.mo1umenr
tos do Presidente, Ministros, Escr.ivâes de minha Ca,.
mera e -mais Officiaes do dito Trjbunal: Sou. servi-o
do"" que se observem e guar:ctern os ditos Alv'arás de
7- de Jàneiro e 25 de Agosro de 1750., exc.epto na
parte, ou partes, que. pelo pJeseme AI v.ará _for inna
vado, ou~revogado.

§. I. a··Presidente· do Des·ernhargo do Paçp have
rá: de sel:l ordenado tres contos e duz.entos mil' .reis;
dous contos.e setecentos mil reis pela Alfanqcga gran
de da Cidade' de Lisboa ;_ e quinhentos. mil reis pelo
Thesoureiro das despesas.da Mesâ") com regresso par.a
a mesma Alfandega na parte, que. tiver de falta no
.fim de cada um anno ) Gom certidão em fónna deli a.;
c mais haverá as assignaturas e' emolumentos) que lhe
tocão pela Lei de 7 de Janeiro de 1750': e ?as .licen;
ças. que a Mesa concede para se imprimir. lIvros••.
~e~ará quatro exemplares á custa das parte.s J dous do.s
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tTuaes- mandará entregar na min~~ Livra~!a do Paço
de Lisboa) e os outros dous ficarao propnos para e1(e
Presidente.

§. 2. Attendendo á copiosa assignarura ) Rue. tem
os Desembargadores do Paço pela dita Lei de 7 de Ja
neiro de 1750: Hei por bem,.que vença cada um delles
de ordenado um çonto e duzentos mil reis) sem que'
levem mais c@usa.algurna pela assignarura dos papeis d.e'
meu serviço. nem das partes. que a não deverem pa
gpr: novecentos e sessenta mil reis pela, Alfandega ,
grande da Cidade de Lisboa, ,e s!uzento.s e. quarenta mil:
reis pelo Thesoureiro das despesas da Mesa, com re-

. gresso para a me$ma. Alfalldeg~: como está dito do)
Presidente...

§. 3. O Procurador dã Coroa liaverá' de seu orde
nado.poresta Repartição) além do que leva por outras,..
trezentos mil reis, pagos pelo' Thesoureiro.das dêspe
-sas da ry1esa". com regresso para a Alfandega' g.rande·
da Cidade de Lisboa, como está dito do Presióenlc.

§. 4, O: Escriv'ão da Camel'a da Repartição dãs.
justiças.) e. do despacho da Mesa e Confirmações) ha-
verá de seu. ordenado um conto e quinhentos mil reis;.
duzentos sessenta e sei~ mil reis- pelo Tllesoureiro dá
NTesa; quarenta mil reis. que já tem na ChancelLuia .
.mór do Reino ;: setenta e seis mil" e q\1arrocentos reis
pelo Tbesoureiro-das despesas da'Casa da Supplica.çâo ;
.cento e trima. e tres mil tre·zentos e vinte reis pelo
Thesoureiro das despesas da Relação dó Porto; trf'zen_
.tos mil reis pélo Thesotlreiro das despe-sas dã RelaçãÓ·
da Bahia; trezentos mil reis pelo Thesoureiro clãs despê.
sas da Relação do Rio de Janeiro; cento trima e tres
mil reis pelo Thesoureiro das despesas da Relação da'
India; e duzentos cincoenta e um mil düzentos e oiten
,ta reis pelo,The~oure.iro:daAltàndeg.a. grande da Cidade
de Lisboa " e.na~ addiçÕes. que leva p,elõ Thesoureiro '
da Mesa. e.p.elo Thesour.eiro dá Casa ,da Sllpplicação ~

. terá regresso p"ara a dita Alfandega grande da Cidadé
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de Lisboa, como está dito no titulo do Presidente. E
'quando houver Con~rlnações, levará .a 'quarta parte
dos direitos dos Offielaes da Chaneellana • que igual..
mente' ll'lOS eobraráõ nella • como até ao presente se
tem praücado. Todos os emolumentos J que farão con~

cedidos a este offieio pelo Regi menta de 25 de Agosto
de 1750, ficão em seu vigor; mas ddles sómente ha
verá o Escrivão da Camera para si os que lhe·petten..
cerelb pelas Confirmações, e os que se pagarem pelas
Cartas e Alvarás de Ministros de Correição e Prove.
daria órdinaria para· cima J e os que se pagarem das
Cartas de Juizes de Fóra, Alvatás de officias, Provi.
sões de serventias, ou outras quaesquer, ~1andados

de informe, Certidões e outros papeis miudos t hão
de pertencer aos Officiaes pela fórma ao diante decla
rada; para o que revogo nesta parte o dito Regimento
de 25 de Agosto de 1750.

§. 5. O Official maior desta Repartição haver~

de seu ordenado duzentos mil reis: quarenta mil reis,
que já tem na Chancellaria mór do Reino, e cento c
sessenta mil reis pelo Thesoureiro da Mesa. com re.
gresso para a Alfandega da Cidade de Lisboa) como
está diro no titulo do Presidente; e mais haverá os
emolumentos de todos os papeis, qu~ se lavrarem nesta
Repartição I excepto as Cartas de Ministros de Cor.
reição e Provedoria ordinaria para cima, que ficão
proprias do Escrivão da Camera, como se contém
em seu titulo. revogado para este fim o 'dito Alvará
de 25 de Agosto de 1750; e de todos os ditos emolu
mentos que perceber J pagará ao Official menor da
Repartição a quarta pane da sua importância. e ao
Ajudante da Repartição trinta e seis mil reis, como
ao diante se declara.

§. 6. O Officicll menor da Repartição haverá de
seu ordenado cem mil reis. pagos pelo Thesoureiro ,
das despesas da Mesa, com regresso para a Alfandega
grande da .Cidade de Lis'boa, como está dito n0-.titul0
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~'Q Pn~$idcmte;'~ mais haverá a quarta parte d~ todos
I)~ ~molu'rT\entQs) que v~o cpncedidos ao Off}cial maior
no seu titulo.

§, "/. Q Ajqdjlnte desta Repartição será pélgo pelo
{)fficial maior, tjrando do monte maior dos rmolu
m@nto~ tril1ta e ~eis {Dil reis, que lhe d~rá c~d.a um
anno•
. §. 8. Por quanto os quatro offici(')s do~ Eseriyães de
plinha Camera J que servem no Desemb~rgodo Paço,
distribuídos para as Provincias do Reino, Algarve e..
Ilhas adjacentes, farão creados sem mantimento algum
de minha Fa'lend~ J entendendo-se, que as ordil}arias I,
que lhes pagão as Cameras das suas Repartições, e os
emolumento~ do~ papeis, que para eIlas expeJem,
~hegarião para suá compet~nte congrua ) e a experien
çia tem mos~radoJ que n~o chegão pela c~restia dos
J~rnpQs) e pel~ dece1)cia, com que devem tr~tar-se o~

Offjciaes de tanta graduação e confiilnça: Hei por
bem) que cada. um dos ditos quatro Escrivães de mi~

ilha Camera vença de ordenado cada um anno seis
çrntos mil reis., pagos pela maneira seguinte.

§. 9' O Escrivão da Camera d'a Repartição dCl,t
Çane , Extremadorª,s l Ilhas J ha de ha ver na· Chan
çdlaria mór do, Reino dezenove mil e duzentos reis ..
~l\e já nella tem; e peJo Thesoureiro da Alfandega:.
gralg:le da Çjdade de Lisboa, quatrocentos quarenta e
Yffi miI-,e dp,?en,.r.os rF~s.; ~ pelo Thes.ou~ei~o das despe
~as ~ :Me~a (eIl' o e .tqnta, e nOlle mI! e seiscentos reiS"
.~om reg,ressp para a mesma A}fandega em qualquer
faJq, , ÇjIJe hàuver), como fica. ord'eJ1ado no titulo 90
Presidente.

§. 10. O Escrivâo da. Camera' da Repartição dó,
Minho e· Traz.os.Montes ha qe ha ver pelo ThesoLl
le;ro d~ Q1a-nce.llaria mór dQ Reino trnç ~il e gu~
zentos. r..eis, que j~' nella tem; e pelo 'r'hesoureiro da~

Alfandega grande da. Cidac;lc d'e ~jsboa 8uatrocentos
ql,larenta e sete rpil. e d,u~e.ntpp, reis' e relo Thç..sou-
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~reiro das despesas da' Mesa' cento trinta e 'nov-emá
~e seiscentos reis: com regresso para a mesma Alf.1fl_
dega) como acima se declara.

§. r r.J O Escrivão da Camera da Repartição da
Beira ha de l1aver do Thesoureiro da Chancellaria mó
fero' Reino dezenove~rtíil e duzenros reis. -que já tem
na sua folh~) e do Thesoureiro da Alfanàega grande
'da Cidade de Lisboa quatrocentos quarenta e um mil
'e duzentos reis; e do Thesourei-ro das despesas da
Mesa 'cento trinta e nove mi'l e seiscentos reis, com
regresso para a 9ita AlTándega) na fórma referida.
, §. 12. O Escrivão da Camera da Repal'tição do
Alem- Tejo e Algarve ha de haver do ,ThesouréÍ'ro
da Chóll1ceI.1aria mór do Reino dezenove mil e duzen
,ros reis. que já leva na .sua folha; e do Tbesoureiro
,da Alfandega grande da Cidade de Lisboa quacrocentoB
,quarenta e um mil e duzentos' reís) e dolThesoureiro
das despesas da Mesa cento trinta e nove mil e seis
centos reis. com regresso para a dita' Alfandega)
<como fica declçuado. E porque ao dito Escrivão da
.camera pertence assistir ao expedi-ente da minha Real
.audienciá. recolher e disrribpir todos os papeis. que
nella se recebem. mandando fazer as listas publicas
da sUa distribuição) - e para a despesa de papel) 'lacre i
pennas) nastro) guita, obrêas, tinta e arêa leva na
ChanceJlaria mór do Reino trinta e oito mil trezentoS
,e quarenta reis, por varias addiçães rniudas: Sou ser..
-yido acctescentar a dita qualrtia a Ci!lCoenta mfl reis;
,que mando se lhe paguem por uma só a'Cldj~ão, para·
-com ella fazer ,todas as referidas' clespesa·s) extinctas
.as addições m.i.udas antigas. '

§. 13. Além dos ditos ordenados haverão mais os
,ditos quatro Escr.i.vães da Carllera todas as ordinarias,
que actlla'lmeor,e lhes pagão os Concelhos das suas Re
,partições) assi'lt:t. em dinheiro. como em especie; as
.quaes se tomará6 por lembrança em um livro, que fi.
ijue na Mesa J numerado 'e' rubricado pelo l)esembar~

,I



.gador.do Paço mais moderno )- que tambem assigníl~á
llO fim das Relações ,das.ordinarias de cada uma das
Repart-ições, pam que ell;l·nenhum tempo se ullgmen
tem sem expressa ·Reso!lI.ção minha. E porque sou
informado do mal que.pagão -es.ditos Concelhos as.refe
ridas 0rdinarias, e do gré\nde nabalho e desp.esa) que
seria necessaria para os· Escrivães de minha Caroera
as mandarem arrecadar-per.seus Procuradores" ncandg
sem urilidad,e a-lguma·: :f,fei po~ bem, .que .os Prove..
dores .das çOml\rCa5.) cada um na, s~.a. sejão obriga.
dos. quaaclo .tomarem contas a-os ,Ço~ce.lhGs, de fa ..
zer~m -logo ctlfrecadar as ardínaril\s., -tocantes aos .Escliin
",ães da C.amera da Repartiçã.o c;ia-s mesm-as Comarcas.
se já não estiverem pagâ$; não havenc;io por quites. os
,Thesoureiros e Procurado.res ,dos -çoncelhos.J sem e.ste
~ffectivo pagament<l>.. :pI:oçedenc1o :CoRl:ra el1es.ex@cu
tivamente, como se'procede.pelos' salarios) devidos a(}~

.officlaes. de j.u~iça .. '(1,3 Jórma da Qrdena~ãd Liv. 3.
;rito 24-- ,§. 3- E as ,ordi)laria:s, que assim e,xccutarem •
as farão depositar nas mãos dos l'hes0l:1rei!os das ·Ca.
1Ileras das cabeças da& :Comarcas. para delles -as man
darem receber os Escrivães de minha Çamera por seus
Procuradores -: ~ em qua:nto os ditos Ministr(}S nãJ»
:mostrarem q.ue cumprirão inteiramente a refericla- obr,i
gaç~o.., s~ lhes nã(j) passará certidão .de çorrentes ·ao
Desembargo do Paço, pelo qual se passaráõ.as ordens
-necessarias , pa.ra~ que i$l3:Ím o' .tenhão ,entelldido, ,e
o executem com effeite•

.§~ -14.' . Serãó os ditos Escrivães~,de mÜlha Camerã
.()hrigados a procura·r.em e expedirem na Mesa todos.os
papeis e requerimentos) pertence.lues aos Conoe.Jhos da3
'8uas Repartições) fazendo lavrar e remetter nos Cor
reios .todas as Provisões e orclen·s necessarias J sem que
sejão obrigados os ditas Coneelhos a mandar ,á Côrte
·quem por eldes requeira, excepto em a1gum caso de
-maior -supposição; porque com estas ()brigações lhe~

forão .constiluidas de :tempo anligo as ditas ordinarias.,
LL. Ex/r. 'rOtn, lI!. . Eec



,. '5". De tnd'os Os emolumentos) concedidoúTO'
Alvará de 25 de Agosto- de 1'750 J pelos· papeis,
que se la.vrão nas Secr.etarias, não levaráã cousa algu_
ina parit si. os- ditos· Escrivães d minha- Camera j por
que os d-est'ino' para' congrua· e sus{(mtação dos Officiaes·
êel1as ). €omo ao di"artt~ será' ej'ec1arado, para o que
nesta parte revogo- o Gtrg, Alvará. M'ls porque os ditos·
Eserivães da. Camer;ll hã0 de gratificar a· algumas pes-.
soas, de respeit'o·). amizad~ ~ panntesG:C!l.). dando.lhes
fIe graça os paplêÍs), ~.úe lhes pertéFlceN:ID,. C(i)mo ci~

v.ilrnent-e se cos{uma). e náG·he <:ccllg.Foen<te qtl.1e os pe
~ão, ou; paguem- a: líéu~, mesmoo' @ftkiaes:: Hei por
fiem J q,ue possão' daÍ' livres, semelhaTI'te~ papei's, com·
tanto qLJ(! nã'o éxcedá, () valor- delles vinte mil c.eis cada'
um anno· na-- Repa(lt~o.da Côrre ),Extremadur.a e Ilhas,
~ quini-e tr'il· Feis na..Repàtti);ã~.~cl\1in'ho,·~ Tna~os ...
MOlues",. ·Beü<a' ).'.i\l'éItl...Tejo. t 'Jga'VV-...:JJ r J fi'

. §..- IJÓ'.( E po'rq~é na. ·Rtp~li<}ãQ"da~€õrteé',. futrt..:
madura: e J.!nas ba'ltIuito's mais papeis,. que'.expedir"
e Consut-t-ns MYlpor'tanl1,es--,. que lll>war., a qUX! niG' po.
dem d~l" xl"ediyã0:~ Qll>US Qtfi~i'aas,e :um futi12111tC.

~ue neJJa:ã-'ssis~ctH Sou- w.vido- q.ue l)·Es.crivio da
€am'era: dt'st'a. R1epartiç,â'0' .possa· nornt:ar 6m' ,terGciro'
(9ffi'cia1 ): 'apto'e 6X'pbl1firg,• .que 'e'SClfeNa :em wcltt-o que'
bsctevem' 'os- ffOUlt ptim~jroá,. Q. t!]ua'}: ~rá· :pago pdlt
fórma. ao diante d~clataâa ) para que as pRlrtres, ~t:iiíb'

fuais pl"omptaÓlenttll dtJspachadas, COllSerN&1JQo.sem,.
pre um Praticante para o' mesmo fim..

§. 17~ OS Esc Fivães· 1e}?-aA't'e os IDClsernBa~dôreg;

'do Paço., que forem. jumamenre EllmlVã68 da ela,,""
lffiera )~ não haV'eFáo' o'rt~hmatio .algom.j.1e· ,sórmm[~ lt!'·
'aráú das pa'ft'e~ peI0s.papeis,_ que JíÍ\?0111em·,'.e pr~'

x:es'sós) -que'escre~rem , as 'custas e 'Salàr.r.os4..qtl~.pti,~·
-Regi'mentos 'ger-aes 'lhes 'rocaPe'm' po' lJim:dlJS;~
'ttls Escnr\;ãi!'s J que a"n~a.ldwid·'db J 1limvm;á'<Jter9Du/fl~

à'do cemo e -vin2e IrE reis. l''agos· jOOb:>·.íf;beso.u:ieiro·
"8a.·*!,e'gá.. (;'9-rn J"&gTesso Ival1a. o l1lTes-c)U'foÍi1ÍOJdaJAií~'
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rlega grande ~ Ci4ade e Lishea. ~ fórma refe.
rida.

§. l,$•. Çl\djl UQ) ~P.s g"la~c0 Q.ftiici~s Rl~,ares dos
dit6S Escrivães da Carnera ha·vetá de seu ordenado du
'~e~'ll!otl t»iJ eÃ. e~ @dLef quarenta m~ reis. que
j~ cem. 'Ptl~ ,C~Qqe1Iatia Jll& 40 Reino t F~nto
{iesseijl:f\ )IJliI l'ei~ pçlo 'f.~eso~t:eiro .das desp~;t .d,"
Nes3 '. <~ffl)reg{~ p.~ga. a ,Alfamleg;l graI.1de.da Ci.
dft.de ;Ç)e Lisbp.a: e Jjllais -h.a"~rão t9dos .QS e/Dolum,en.
1.9$ ~ s~ljt-r·\~ ,çlos p~Pleij, gue se )~v arem ~s !"uR
~epafti~~... c~mfQ!~ a J~~~iment9 de ;Z 5.~ ~osty
.de I15G , e~d.ª, §pa.,i;lpl?OI:t~nCljl p~garáõ f\O .p~ttciaq

~ru>r~SA; J'fitPÀ~anJ~ ·a§ ~u~lnti.as, que a.o diante h,Q
vão appiic~d:íllB ..~ q!lj: .ejãG @brigados .ii.çhr r<;9UR
tllguma ~O$ ~~çriv.ã~s W. c.-ame!;-a· pqrq+t.5= lle~ta parte
lenoo lre,yogmie o Idit9 .1~çgir:n~ntg.

~': 1.9• .- :çad3 URl §1@ _~in~-o .offtciae~ ,menore,s har
~-rá rÃ, ,eq. ~dg iÇ~~ lmlJ ;r~is. pagos p€lo T~.
soureiro da Mesa t com regresso para a 'Alfa~~~

gt'Mde_~ PLdatje d:5: ~.: ~ IPais,hav.er~o a~qmuta

p.Jlrte de tQd~ os .çl~Qlym~n~Qs da Sccr.etatÚl. que h.áÇJ
fie .;I"(Geber os OffWi~cs ma~qres; dos q.u,afjS ha,veráQ
pggamcm.t~ .. ~~p.l:o .na YSecr~tarja d,a -Côr~ .. ~~trr.:
.Q)il~_. ll~ .. em $)~~ re.Rr~iç;ão.~ faça pe1~ Q;lfl
miril -seguiete.. J;)o m~nIiC ~'Yor .dps ell1o'~e1]tof)i1"
nr:á9JOjficidllJl~iQl'ltr:i~tê -eji~'s "lil ~is, g4-<:'p~gar~
.oa~a.. uro .{llltlO Aq ill~ªt~fm~j. )e rp~~ll ~escontl1t,á de;»
mesmo monte toda a despesa de papel t tinta, obrêas •
.állêa., :ll§ti"01~ m~& m~~C\.B .ccessar1aS" p~ra o expe:'
.dienlie -da Se~r~t.ar.@.· J~rP ~o. q\1e .f1car, 'O repaftir~
&m cincp par~es, d,as íluaes ,ser"e tres par.a elle Offi.
eiaI maior J e uma para çada um do~ ~ows Officiaes
mfnore~.
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D"bs. ou/ros~ Officia'ts, 'l!1t JfrVmt ntJ qribul1al~

w §., j!. J O' Pprteito'" Dístti6.ui(ior' ·e ..The~oU1'eito·da$
despesl:fs da Mesa., os q~aes'offides'andã<,? unickJs em
lJma SÓ pessoarhaverá: de seu ordenaàO' 'POF fudos. elles·
quinh'enros e cinco~nta' mil: rei-s ;- dos qU'ilesJreceberá
quirne ri'lil reis' pelO- Thesou-rei-ro da- Ghanc~lIaria mór
do'Reino p em· 'ouja folha 6S' leva-.,. e (:}uinhent~s· trinta
e cinç mü. reis os·haverá de si·~e-smoJ>elo- dir:lheiro
de. seu recebimento, com regres 'o' para a Alf'!t1clega
grand'e; da <2idâd.e de, bis1:?oa •. pe·la falta. que houvcr·,
como vai ordwaàó' no t1tulo'd0 Presidehte.. ,. .

Mai s- levará.... das' pa,ptes- toàes os. emolutnentos· e
salarios ,. q.1,1t~ ac~u.alm(mte l~.va';. dos quacs- se temará
1~mqrança~ na.' Mes.a., para- q\le oS"não 'C!xc€da, em
quanto-lhe não·forem <augmbntádóS"',Wb'lf txpr.esia. resO"
-Iu.ção mÍln};[al".. ".:.:) r . I

§. ·2.' O ,Escrivão' da· receita e despesa da Mesa'
liaverá.·de-seu ordenado.cento e sessenta mil reis. pa.
gos"p,elg;mc:-smo;' T~1\090t:1re.j.ro ,. eE>m l'egi1esso para a
Alfárrdeg~'1 grand'~- c;ia, Cidàdé de- ~isboay p~r~1:. falta.
ql;l'~ lT.ou;ver:. como a~ima· se.déclã'l1a J< e: das partes 1e.;"
wFá) os' emolumentos). quê. peles.. Regimentos geracs
lhe-- pertencerem j regulande-se. pelb que estão cQllce.;.
dedo a0S' Escl,i.vães dos; Almexafifae:los d~ mjnaa· Fa..
zenda~. ' . -:. ,

§~ 3.~ e, MeirilThÜ'~cl@·1JesêiRl'b:ú·go dó Pay.(!) e AI.. ,
cajde·. da'-Cidade de Lisboa haver-á de' seu -ol'cknado
setenta· e . clo\:ls mil re'is''. pa'goS" Pela Thesouí'eiro ~a
Mesa; com regresso para 'a' Alf~ntIega gran-de. ela,Ct-

, dade de Lisboa, como acima se dêc1.aa: e mall:! ha
verá ,pelo A'] moxarifado dos'YÍnl1'os di 'mesma Cidade ",
d.\:Izemos· e vinte e oito 'mil: reis para, sua !aposentaclo-
na. e para·.sustentar e yestir quatro homens de capa 'e"
,dQus. de espada,. de.q~e se. h'a. de· acom'p.anàar ,J e·das-



E: x T R. { V Â G AI H T E S~· ~OS

III.··~ A P 1- T Ú'L O

parres levárá fiS' emofum-entos J qu~ áctu'alménte leva r

e ai que pelos Regimenro~geraes. l.he pertencc:rerrt.
§. 4" O' Escr·ivão do dito Memnho havera de seu

ordenado sessehta: mil reis J pagos pelo 'Fhesoureiro
da Mesa;, Cam regrc!:sso para a Alfandega grande da
Cidadl:. de Lisboa J como acima se deClara; e da·s
partes levar.á os em'G!umentos I' q.ue pelos Regimentos
geraes lhe pcnen1:er<~m. _.' ,

§. 5. Cada um dos dou-S' ConttnOS da" Mesa'havera
de seu ordenado €em mil re~s,. pagos pelo Thesou
J'ciro;da-s despesas da mesma- Mesa, com regresso para
a"klfand.ega grande da Cidade (;\e· Lisboa) na·fórma
Jle.f.pri.da..

DClcrminaf-fl(S geram-

o ., ..l'.' ." '.,

Todos os ordenados dos 'constituídos n'este Alvatá'
te·rãd 'verrcirnenro do primeiro de ]an~iro deste, anno •
re~se assentaráõ nos fivros, folhas e róes ,:a que perten.
cererrl, sem dependencia' de outl'O u'lgum despncho....
~sim para.. o·anno'pr~sen1ie ... ·C-on10 pa.ra'os·allnOS f'l.l.
lUros..

§., J;" Além dos'di~os Órdehados'- se: nro poclerá·j4Í'
mais int.toduz1l" propina •. ou aju'da- de éust<> a:lguma~.

Jl~n'l ge-rat, .. nem panicula-r."ainda-qlJe seja·' a·titulO'cie·
maior trabalho, ou· nevo'serviço ;.. e ai-ndaque seja'ha..
w·ida. por 'Sentença'. ou costume immeniórial-, Sem'
.que' pret:eda' eKpressa' e da'l'a resQluç-W' minha·, com'
Jf:special derogaÇ'ão".deste eaplru'lo :'. e són:u:Í'H'f: ·P(!T-Jll'ir.. ·
-to • que>es~ando 'çioenr.es~sangrad(')s. 01:1' c.orn' Ol'lt·11Q fie.'
media lila i-or.-, ,0 Pres-idente, Desembargad!:> rl:'S' do Pa..
·ço '.' Escrivães da 'Gan'lera' e mais Officiaes suba'!tê1'n05';
~está .Reparriçãa ,:. lhd possa' a' Mesa- mandar dar de'
:ajuda. de· custo-, por uma só vez em cada um amw.·
'S~ssenlta mil· r~j:s . ao Presidenr'e ;" e· a cada um dos'
"De-séúiliatgado1'es:. da; Paço· e' listeivaes' da' Cameríl'



} L. 1''' ~ ,, .,

drrcoenra 'lriil rem; eaQs 'OUtf.OsuQf.ficiaes uha1~~~

da di[~ q-llaMa paTa baix(i) , .QMformé a -g;radull~O d;
stu.s of~ios o GlllJC parecer jwsto, não bajxaodQ.de
áez mil ~eis 110 mais -inferior OfficiaJ..

§. 2. Todos os ~roprietat"illJS dos offieios desta Re
partição .s-eriW obrigados a sermir. pessoalmente seu~

.t1Hkios:Ln« f(Í)rm.a da Lei.do Rei.n..o ~ I') •.para v~nq~,.

rem os Grdenados, que lhes vão oonsÜr.ujdos: c os
que 1'I~O JtOrem encm-ta.a.Ios, IIilW :seAdo menaces, {)ú
nlUlheres, que tenhão m~rcês para 'quem .ccrn e11ü
casar, -serão (i)br,igados de se .el1lt'aTtarem. em tre~ ~

~es , cotll ~peJ!la de 'p>erdimento dos Officios"" que s~

darão em vida aos denunciantes. E quanao. ,eu ,MI
alguma justa ausa fies conceder, que~ossão metter
servenruarios, haverão estes duas partes do rendimen.
to dos offieios, e ns i'rop.rietarios JHna terça parte,
Jla fórma da Lei do Reino, e de outras Resoluções
E~ravl1gal1tes -"sam tpmlc!Ilun 're«~her,msis ço a aI.
gum'a , .GW«cta,!Ou :indiroomment\é, .}U~JjR -aiuda ,lij,
ilhe·iroo -e:mp.'restadGls sem jUl'QS -pelo e:np.o" ql.le dUl1a,.
ácm as serventias : e nem.os :P1iOp ietatios, ~m &s~~r,.

~enmarios pOd:e~á0 reaepor das (t~ jll~i~ 1ClJlPlu'f
mentos. pu gratificações algumas, posto quê .Ytvr~,

lDleJ;Ue )thas I(j)ffure;çio ,dep(i)i:s deis.uas et(.1),e;jcl~ncills .~n•
.dasJ , ,anem- tiCll tq.llIe 1Jhes doverem- :pelos ~-R'(lgilJlen

~CllS; .debtti lI'lQ ·das FIi13S .da.Ordenw;ão LÍj.'. 5•.fJ:it 'Ta••
que in..vwla;v.e!mm:ente tSe elX:ec<utal'á~.

'§. 3. "Q1Mi1liÍlstl'O, qure evvir no imp.ediOil;cntp (10
rPreside[q1Je., e.ass~m "tOdos ,os MinEstt10S e Of:fu:J.Í11es'.df,
Mesa ~..subalttftrnos , qum St:nvirem uns p>§>J: ,ootrQSJ,
~farão. ,SUél"S p'r0J!lri~s él'ssigqnttlr.as J .es.p>~JiDU}as )e !t.filptuJa
ment@s , qlre deverem pqgar as -partes, s'em que s.e
dupliquem outr.as par.a os -impedidos, mas não levatiõ
.cousa alguma á custa :d~ minba Fazenda: e JiPlanrlo P

('1) V. Ord. Liv. J. Tit. 97.,JA)vv. oe 25 ~ Novemhro.deo 15012,14
<de Fevereiro de 1648. 22 de Junho de J667,. e.8 de Agpsto.,q.e J7.55.,.
D .cren. ele 3 de Junho de ,64 J , 18 ue OQtubro de 16491 ,e.:J7 de 01/."
lii!irõ 'ele 1705 I ~ Mse~t, de 27 de'-4bril de t6aS. '", .'
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irwerlimento passar d'~ qu{renta- dias', podf'ráõ ha-Y'er
do dito tenI:)G' pOF di~m<f a· qu-i-nt-a Barre d.Q oH~€nad,Q(

d~ illlped'i~" que ~ lh~s p~g~çá pq:. ~alldC}do' 4<t
Me", .. ~)fÇJ~nanW>~.Ale. a~ Tq~~c;>t1re-if~',. ~W<f , c.\ç$co~tc!
'outFa t~l)tá'-qu'a-twia- aQ' Pio~r-icrt)tlüO, PQnd~. ,lPg6
as verbas Recq~afia& íÍ ma'fgem', Q@ seus ó\ ~m~&: e"
quando as S<!'rventias c~mmeu·idas forem de omeiAs Víl
gos, venceráó os MinistEes 6 Of.flçi s, ql\e!ls SCfvf
rem,. alem do~ emolumentos '<J&~jgn~fuf~ .if. ~l.,IJinllt
parte dos or-den.a·dos J' des,df <> (}i~\ <itU.c I)lqJ!.,s- tnlfr' ftHP.
até o dia t' eJlil cw~ ~~ir~m ;' e da9 D-~ as jqf"~Rtias'

vagas per previmen~os" q,ue vão á· Chaneellarií\'. ~~'1

eeráó 08 sel'ventua'rios tqt:\9' Ejijant0 hou,vef~ d~ v~n...
«ser os' PvopriC!tllrios, se os h9uver~'•..

§. +. ' Qs filhos O()$ Pr~prie\t:Jrj'os'T qge' tj mm' t\f'l
v{lráS p\H'3 sel'vi-rem'na i'Q1ped'l})~ tq\ge.s~Hls·p .Sr. IJ1&9'
~ílJ4õ CO\1$!\' a!g!tI1)!l: ~ ~iI,1~tF qe J1li~~' r.. zep,(ia'. oC! '
das ,p,a.rtes'; e ~0me'!}t~ r-ec~beráõ a -g e os j~~" ~fl'1#~

pajs u{»)lverão de receber r s.e ~çryis~~!11.· I

'. §.'5. M;<ts porqu~ />OIJ' infónpado'. q1-W' b~~'f Và~lli .
\l~' rla Silva' e A@vedo, E~r!v~p @e fIliuAa' C.fJ) r, t'

pa'.Q~ni~ão·4la~~iJ'fl J PP! ~u~ 11l'~~ § 4lR"Q~ F 'JG~
C!ftie'~ " Ittá pl1fpetuafn~~te imPQSsjljlilltJ\do p.an' ~e-llwir
C) dito 'officio' J tendp .!ltt-ençãe ao }3.eEB, q 'c o ser.vio ::
Hei PQf 'bem· de p al}\p,!Iellt.a r aQ ffl~sm9 p-ffjciQ" CpliJl'

me-t-a,de do (}rdeon~d() J AiJÇ ni1Ste .Re~lJ1efl[o l)}~. wai:
(i()noediÔ.p ,: lC c~ ..~ (}Jipi a,rilJ~'''' .q(l~ U'10 f'agã.u @,~'

. €oncelhas' da' sua R~panição por i·ntejro ". e.:nom~~
para' conrinuar a· serventia do mesmo of'fieio a: se li!

genro, Pedra Norberro de AlIGourt. é PadiHfa',. que:
vencerá: a outra- metade do' ordenado J' e as ordülarias,;
dos Conc(!!nos por imei-ro na fórma " que jái IHé' fd~
rio julgadas POl' scnrença nesta mesma st:lr·vel1tja';= ~

assim o fará. exeewt:ar' a Mesa p'or este mesltlo NFvar'ái.. ,
sem dependencia de outro d'espacho J e os mais Y(Í ...
bu~aes), a qJle ger--tencer o·,conhecime-nto desta- rna~'
ter-la•.
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§.~. O· P!e~ide.nte e 'Desembargadores do Paço;
que d~r_ecta, ou .1IJdlrecta.mente" em pane, ou em t~

~~ coRtravie·rem as disposiç?es deste RegimeRto, .in,.
,c<>rrer~õ no meu Real desagrado, e, nas 'demonstra..
çoes, que delle resultáo: e o~ outt€is officiaes perde.
rãó se,:!s .officios-, q~e se darão em vida aos denun:.
ciólnte~ ;' e ·ficaráõ .inhabil·itados pan mais me servirem,
alem das -mai~ pel,líl$.'· que por Direito merecerem:
e se'fore'm serven.tuario~ perder~ó o valor doo .officios,
metade para o denunciante t e a .outra metade para
o Hospital ~eal ,d~ Todos os ,SaRtos da Cidade ~e

'Lisboa. '
§. 9.. -Pelo que mando ~o 'Presidelue do Desel11bar...

,g~ dô Paço, Vedores c:le minh,a Fazenda, ·President~

do Conselh<;l Ultram;uino, Regedor Sa justiça da Ca
.sa da Supplicaçã.o j e a todos os Mil'1istrgs dos ditos
Tribunars J Offioiàes e ~es~oas, a que g conhecimen':
to pe.rtel~éer., fação 'inteiramcAte cl:lmprir e gua,rdar.
este Alvará. como neHe se contém.: e a Mesa dO'
Desembârgo ~o P~ça o faça' imprimir t e repartir por
todos os Tribunae.s~ que o devem executar. E valerá:
posto. que ~eu effeito 'haj~ ,de durar mais d~ um :anno ;
,como Lei., O~I Ca.rta feita em meu nQIt1€, r€ '.por min,'l
assignada, c .passada l'lela "8hanceHaria • ainda que por
.ella não passe, .serv e~bargo da Ordenação L/v. 2.
'Fit. 39. e 40. em contrario, que para este fim dispelt.
soo Dado €m Salv;ltcrra de Mago~.aos 4 de 'F~v~r-si.r~

&-.e 175~" fi.f.~. . " ,



EXTRAVAGANTE~ ~9

----------
Alvará e R~gimento J por onde Jt extinguirão todos os or.

denados J propinas 6 ajudas de (lISto J qu~ /wa'l.'áo ,
Regedor J DemnbargiJdores e mais Ofjidaes da Cala d.
Supplictlçáo J (rcamlo-se para todos 11(/1)(;S ordenados com.
petentes.

Eu ElRei faço saber a quantos ~ste Alvará com 1755
força de Lei virem J que d,wdo.se providencia sobre
os ordenados J assignaturas • e mais emolumentos .do
Regedor e Ministros da Casa da Sl:Ipplicação J pelo
Alvará de 7 de Janeiro. e Decreto de 15 de Oe..
zembro de 1750 J tem mostrado a experiencia J que
não bastão os ditos ordenados para congrua corre
sponde-nre ao trabalho J graduação e despesa dos di-
tos Ministros. que principalmente necessitão de toda
a independencia, para a boa administração da justi-
ça de meus Vassallos • e por tanto: Sou servido soe..
corrêlos com os ordenados seguintes J havendo por
extinctos os antigos ordenados, propinas J ajudas de
custo Jardinarias e extraordinarias J assim de dinhei..
ro, como de especies J que até ao presente levavã()
no rendimento das despesas da Relação J ou em ou..
tras quaesquer repani!Wcs de minha Fazenda j para
!l que annuHo e re\' - todas as Leis J Regimentos,
1\1varás J Decretos e' .",_soluções J que .lhas concedê..
rão J como se de cada uma dellas se fizesse neste AI..
vará expressa menção j e mando que no registo de to..
tias se ponhão Verbas desta derogação. Igualmente
reprovo toda a posse e cost,ume. por que alguma das
dita's propinas J' ajudas de Custo e ordinarias for~o

introd~zidas : e para o furu'ro prohibo toda e qualquçr
i'nttoducção dellas " aindaque se, funde em justa causa
de maior J ou novo serviço.e trabalho com posse J c

LL. Ex/r. 'Tom. lJI. Fff
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costume immemorial e s.~ntel1ça. que a observe'; pois
desde j' ~rrit~ e condemno a dita posse c costume na
!aiz da, su~ introJucção, para que a. nenhum tempo se
Julgue valIda: e declaro, que o&.dltas Ministros só.
mente poderáõ haver os ordenados. que de no\'o lhes
conatituo, e as assignaturas. salarias e emolumentos»
'gue as partes lhes devem pagar pelo dito Alvará de 7
Janeiro de l750, Oll os que pelo tempo futuro nova_
mente se lhes constituirem.

C A P I T U L O I.

I O Regedor das Justiças da Casa da Supplicação
haverá. de ~eu ordenado tres contos e duzentos mil reis;
dos q.uaes lhe pagará o Thesourei,ro da Alf.'lndega
grande dl1 Cidade d~ Lisboa (res contos e quinze mil
reis, e o Thesoureiro das despesas da Relação. cento
Qitenta e cinco mil reis.

2 Cada um dos Desembargadores dos Aggravos.
que actualmente a pelo tempo futuro for proprietario
deste officio. ou já o tiver sido. e estiver na Casa
tom outro officio. hnerá de seu ordenado seiscentos
mil reis. ai"ndaque por outras repartições leve mais
algum ordenado; dos quaes lhe pagará o Thesot~reiro

da Alfandega grande da Cidade de Lisboa quinhentos
e. q uare.nta mil reis, e o Thesourei ro .das despesas da
Relação sessenta' mil reis. E Jhanceller da Casa ~

al~m do dito 0,rdenado. havei ..ais cincoenta mi.! reis
De) rendimento das despesas.

3 Carla um dos Desembargadores Extravagantes,
e Q que já ti ver officio na Casa. antes de entrar na
p,J:Opriedade de Aggra vos» ha verá de seu. ordenado
quinhentos e cincoen~a mil reis; dos qua'es lhe pagará
o Thesoureiro da Alfandega grande da dita Cidade de
Lisboa quatrocentos e noventa mil reis; e o Thesou-
li,iro, das despesas da Relação sessenta mil reis.. .
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4 O Desembargador, que servir' de Juiz das des...
pesas da Relação, não haverá mais ordenado algum
cerco por elJas j e sómente haverá dous por cento da
imponancia de rodas as que fizer arrecadar: e porql!e
~ou informado da facilidade, com que por meio de
embargos se absolyem as q4antias condemnadas 'para
as despesas da Relação. de que resulta a pouca emen
da dos criminosos. e·a faha, que sente a Casa para as
suas obrigações precisas: Sou servido ordmar, que da
data dest~ Alvará em diante se não admittão embar.
gos alguns ás condemnações d::ts despesas, que nãl)
excederem a quantia de quatro mil reis j e da dita
quantia pa~a ci ma se poderáõ embargar as Sentenças e
Acordãos. sendo primeiro depositadas as condemna
ções : e estando o's Juizes em parecer de absol.vição,
QU diminuição das quanrias condemnadas e depositadas
para as despesas da Casa. irão dar 'seus votos em pre-:
sença do Reg dor, ou de quem por elle servir. e com
seu parecer se lançará a sentença, ou despacho, que.
for vencido na fórma da Ordenação. sem o que fica
ráó as sen.tenças oullas:- E para que as... im se observe
inviolavelmente, dispenso em todas as Leis contra.
rias, como se de cada uma dellas fizesse aqui ex-pressa
menção. de meu praprio motu , certa sciencia, po.
der Real e absoluto.

o 5 O Escrivão de minha Camera da repartição da
Justiça vai provido do que deve haver peIas despesas
da Relação no Regimento. dado ao DesemIDargo do
Paço com data deste. capitule I. §. 4'

6 O Capellãa da Casa haverá de seu ordenado cen.
to e vinte mil reis" pagos pelo Thesou(eiro dr,s despe
sas della.

o 7 o (} Guarda mór dã Relação haverá de seu orde-
fl:1do trezentos mil reis j dos quaes .lhe pagará o The
saureiro da Chancellaria mór do Reino doze mil reis,
que já le\!a na sua folha. e o. Thesoureiro das despe.
sai da Casa duzentos e oitenta e oiro mil reis.
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8 Cada um dos tres Guardas menores da Relação
haverá de seu ordenado cento e vinte mil reis; dos quaes
lhe pagará o Thesoureiro da Casa dos Cincos sessenra
mil· reis J e outros sessenta para o Thesoureiro das
~espesas da Casa. Sou informado dos inconvenientes J

que ha, para que estes Guardas menores sirvão bem J

servindo juntamente de homens da Vara do Meirinh()
da Côrte. Orden() que da data deste em diante nã()
sirvâo mais com o dito Meirinho, nem tenhão OUtroS

empregos inferiores j e que o Regedor nomêe pessoas
aptas de .confii\Aça é segredo, para bem servirem J

conservando os que actualmente existem, se largarem
outros quaesquer empregos dos reteridos, que lhes
sirváo de embaraço.

9 O Gentil-Homem do bastão do Regedor haverá
de seu ordenado cento e quarenta e quatro mil reis J

pagos pelo Thesoureiro das despesas da Casa.
10 O Sollicitador das Justiçãs. que juntamente

serve de Fiscal das despesas da Relação, c de Escrivão
dos depositas da Côrte. unidos estes tres officios em
uma só pessoa ,91averá de seu ordenado por todos cento
e vinte mil reis) pagos pelo Thesoureiro das despesas.
da Casa: E mais haverá um por cento da importancia
das.condemnações das despesas) que com effeito se ar·
recadarem no Cofre cada um anno.

I I O Thesoureiro das despesas .da Relação servirá
juntamente dç Thesoureiro das assignaturas e emolu.
memos dos Ministros, a que éhamão Braçagens) para
que melhor se possa mé\nter j e haverá de seu ordenado
por ambos ÓS offieios duzentos mil réis t e um por cento
de roda a receitlJ viva, que guardar) assim das despe-
sas J como dos Ministros e partes. ---,

] 2 O Escrivão da receita é despesa do dito The
soureiro J e das execuções das despesas. haverá de or
senado por ambos os offieios sessenta mil reis, e um
por cento da ·importancia das mesmas despesa's, qu~

co.m effeiro se arrecadarem) pago tudo pelo 'Ihelo~~
reuo dellas. .
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J3 O Distribuidor das AppelIàções e Aggravos
crimes haverá de seu ordenado quarenta e oito mil
reis: outro tanto haverá o Distribuidor dos Aggravos
ci veis. pagos ambos peJo Thesoureiro das despesas da
Càsa. ~.

14 O Distribuidor do crime e civel da Corte haverá
de seu ordenado quarenta e"oito mil reis. dos quaes lhe
pagará o Thesoureiro da Alfandega grande vinte- mil
reis) que já leva na -sua folha. e o Thesoureiro das
despesas da Casa vinte e oito mIl reis.

IS O Escri vão dos pagamentos da justiça haverá
de seu ordenado cento e cincoenra mil reis; dos quaes
lhe pagará o Thesoureiro da Alfandega grande vinte e
quatro mil e oitocentos e sessenta reis. que já leva na
sua tolha: E o Thesoureiro das despesas da Casa c_emo
e vime e cinco mil cento e quarenta reis.

16 O Meirinho das cadêas haverá de seu ordenado
cento e vime mil reis; e para seis homens da Vara e
suas vestiarias duzentos e quarenta mil reis) que ao
todo faz trezentos e sessenta mil reis; dos quaes lhe
pagará o Thesoureiro da ChancelIaria mór do Reino
c('nto noventa e tt'es. mil oitocentos e oitenta reis. que
já leva na sua folha por tres addições. E o Almoxarife
da imposição dos vinhos da mesma Cidade quatorze
mil e quatrocentos reis. que tambem já leva na sua
folha. E o Thesoureiro das despesas da Ca~a cento e
cincoen.ta e um mil setecentos e vinre- reis.

I'7 O Escrivão do dito Meirinho haverá de seU
ordenado sessenta mil -reis. pagos pelo ThesolJ'reiro das
despesas da Casa. .

I R O Alcaide e Escrivão. que estiverem de mez;
venceráó tres mil e duzentos reis_ cada um, pagos pelo
Thesoureiro das despesas da Relaçãn.

19 O Portei ro dos Aggravos. além do que leva po
outras repartições e casas particulares) vencerá por esta
repartição oitenta mil reis' de. seu ordenado; dos qu-aes
lhe pagará o ThesoureÍlo da Chan~el!aria mó~ d~ Rtin~
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trinta e quatro mil trezentos e vinte re.is ) que jâ le~a na
sua folha) e o A1moxarife da imposIção dos vInhos tres
mil reis, que tambem já leva na sua folha. e o The.
soureiro das desflcsas da Casalquarenta e dous ~il seis.
centos e oitenta reis.
~ 20 O Porteiro 'do c.iv.e\· c crime da Corte e C?sá'
da Supplicação haverá de seu ordenado sessenta mil
{cis; dos quaes lhe pagará o Thesoureiro da Chancel.
laria mór quatorze mil cento e sessenta reis) e o The.
soureiro dás despesas da'Casa quarenta e cinco mil oi
tocentos e quarenta reis.

21 A Mesa da criação dos meninos expostos ha. de
haver por esta repartição cincoenta e um mil e oitenta
.,eis de esmola, pagos pelo Thesoureiro das despesas da.
(;así'l.

22 o. Padre Cura da Freguezia de S. Martinho.
eómo Parocho das cadêas. ha de haver trinta e seis mil
~'is ,. pagos pelo Thesoureiro das despesas da Casa. em
gratificação e conhecença do trabalho, que tem com os
presos.

23 O Medico da Casa da Supplicação ha de haver
ee seu ordenado quarenta mil [eis: e cada um dos Ci.
I'urgiões trinta e seis mil reis.. pagos todos pelo The.
llOureir9 das despesas-, com ohrigação de curarem todos
0S Ministrôs e Of6ciaes da mc::sma Casa, e de assisti•

. xem ao~ exames e corpos de delicto. que se fizerem por
ordem dos Corregedores do Crime da Corte, e dos
Ouvidores do Crime da Relação.

f 24 ',D Carcérei.ro da cadêa da Corte ha de ha ver do
seu ordenado duzentos e quarenta mil reis, e mais vinte
]J1il reis. para mantimento, e cincoenta mil reis para
azeite, ,qye ao. ~odo faz trezentos e dez mil reis i dos
quaes lhe pagará o Thesoureiro da Alfandega grande
duzentos e \'Iinte fmi1.reis. que já leva na sua folha, e
o. Tl1esqureiro da.: Chancedlaria mór vinte mil reis, que
la.mQem. já. leva, na sua. folha. e o Thesoureiio das
.spesas da casa setenta. mil reis_
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25 O Guarda-Livros da· dita cadia haverá de seu

ordenado trinta mil reis. pagos pelo Thesoureiro da
Chancellaria mór do Reino. .

26 Cada um dos nove Guardas da dita cadêa havérá
de seu ordenado sessenta mil reis. pagos pela 'Thesou.
feiro da Alfandega grande da Cidade de Lisboa.

27 O Carcereiro da cadêa da Cidade haverá de se~

ordenado duzentos e quarenta mil reis. e mais qua
renta mil r~·!i para azeite, que <10 rodo faz duzentos e
oitenta mil reis; dos quaes lhe pagará o Thesour~iro

da Alfandega grande duzentos e vinte mil reis. que j&
leva na sua felha, e o Thesoureiro das despesas da Casa.
sessenta mil reis: e pelo grande gasto dç azeite. que
fólZ. haverá mais para esta .despesa quarenta mil reis.
pagos peIo Thesoureiro das despesas.

28 O Guarda-Livros da dita cadêa haverá de sell
ordenado trinta mil reis. pagos pelo Thesoureiro da.
Chancellaria mór do Reino.

29 Cada um dos nove Gual'd~s da dita cadêa haverá
de seu ordenado sessenta mil reis, pagos pelo Thesou
feiro da Alfandega grande.

30 O Carcereiro da cadêa do Castello haverá de
seu ordenado duzentos e quarenta mil reis. e mais €in_
(oenta e .seis mil reis para azeite, e vinte mN Teis para.
alimento. que ao rodo faz trezentos e dezeseis mil feis;
dos quaes lhe pagará o Thesoureiro da Alfandega grande
duzentos e. vinte mil rei!), e o Thesoureiro da Chance!.
laria mór do Reino vinte mil reis •. (t o Thesol:lreirG<
9ns despesas da Casa setenta e seis mi,l reis. _

31 O Guarda-Livros da dita cadêa haverá de S~1it
ordenado trinta rn iI reis. pagos pelo ThesQur<úr.Q <:la.
Chjlncellaria mór do Reino. ,

32 Cada um dos nove Guardas da· dita Gadêa ha-
verá de St:lU or-denado sessenta mil reis J pagos pelo
ThesouJ;~iro,da Alfandega. granclc da Cidade de Lisb~aO)
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Determil1aroes geraes.

Todos os ordenados constituidos neste Alvará
serão pagos por mandado do Regedor na fórma da Or.
denação. e se assentaráõ· nos livros de minha Fazenda,
a que pertencer) sem dependencia de outro algum des
pacho, com vellcimc·nto do 1.° de Janeire. deste anno.

I Permicto, que quando o Regedor estiver doente
sangrado, ou com outro maior remedia) possa levar de
ajuda de custo uma vez no·anno pelas despesas da Casa
sessenta mil reis; e possa manejar dar a cada um dos
Ministros, que do mesmo modo estiverem doentes,
cincoenta mil reis; e a cada um dos Officiaes da Casa,
da dita quantia para baixo o que lhe parecer justo,

, €onforme as graduações de seus officios , não baixélndo
de dez mil reis ao menor Omcial.
. 2 Todas as propinas, vencidas pelo Regedor I Mi.
nistros e Officiaes act-uaes da Casa até ao dia ultimo de
Dezembro de 17 S4-, para que não chegar o rendimento
das despesas até ao tempo da execl:lção deste Alvará,
se pagaráõ por mandado do mesmo Regedor pelo The.
Sollreiro da A'1fan-ciega grande da Cidade de Lisboa;
porque. como ficâo extinctas perpetuamente) he justo

. que sejão com effeito pagas. :E porque póde acontecer,
que em algum anno. ou annos, não chegue o rend.i
menta das despesas pára as porções dos ordenados, que
nellas s~ consignâo por este ,Regimento. tudo o que
faltar nos mesmos állnos I feita a conta no fim delles ,
t-erá regresso para ser pago pelos sobejos da dita Alfan.
dega grande. e na sua falta. pelos sobejos da Casa dos
Cincos, por mandados do Regedor.

3 Das visitas das cadêas ) que deve fazer o Rege
der com os mais Ministros~e .officiaes de ]-ustiça. na
fórma da Lei do Reino, se não levará emolumento •
propina J ou ajuda çle ClISto alguma) e os Desembarga~
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d-ores" -Extravagantes 'serão .obrigàdos d~...assistírem a
e!las por distribuição ~ ~ara"que ;fiquem Ig~aes' no tra
balho., assim como yao Igualados no prem1o.

4 Além dos .dit~s ordenados levaráõ todo! os Mi
nisnos da Casa as asslgnaturas, esportulas e emolum.en
tos, que lhe farão concediâos no Alvará de '7.de Ja
neiro de 17,0, .;Í custa das partes. ·E os 0fficlaes da
mesma Casá kvaráõ das partes as custas e.emolurnen....
tos " que pdos Re~imenrosgeraes!rou particular..es lhes
~stiverem .concedldos, ou ao dIante se lhes conce.
derem. . .
. 5 Todos os .proprierarios dos Officios d'esta repal'
tição serão obrigados a servirem pessoalmeni~ 'selli
officios, na fórma da Lei (I)., para vencerem os or.
denados, 'que lhes vão constituídos. E os.que não fo..
:rem .encartados, não sendo rn~nores., ou' mulheres.,
que '~enhã9 meroês para quem com ellas'casar, serãO'
otirigados de se encanaorem (}lT1 tres ,mezes, 'com pena
de perderem os officios, que se darão em vida aos dC'"
nunciantes. E quando eu por alguma 'justa 'causa lhes
conceder que possão meeter serventuarios J haverão
estes duas partes do rendimeotG dos officios , e os pro
priétar,ios uma terça parte, na fórma da Lei do Reino,
e de out-ras Resoluções Extravaganres J sem poderem
i'eceber mais cousa alguma, directa, ou indirecta..
.:mente, nem ainda dinheiros emprestados sem juros"
pelo tempo, que dura.rem as serventias , arque chamão
t1inheiros mortos. E nem os 'Proprietarios, nem ser
~entuarios poderáõ receber das partes mais' 'emolu.
-menro algum, que o conteúclo >em seus Regimentos,
;ainda que liberahneRte lho dero depois'de suas depen
denc.ias findas'; e quem;lfi~er o'contrari"o' incorra invio.
:Javelmente nas penas da. 'Oroe.flaçãó Lip -5 TU. 1'h
,6 Os filhos dos proprietaríos, que ti ver~m 'A l-var2$

para' se..virém no. impe.âim'€nto "de sell~ pais, ão
Jevaráõ cousa alguma á custa de minha Fazenqá, nem

(I) V. Alv. de S de Agasta de J75$.
LL. Ex/r. 'Iom. 111. G~g
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das partes.; e sómente arreoadaráo o que simptesmentê
hOllverão d,e cobrar os ditos se\lS pais. se sérvissem.

7 ~and-o o ChanceUer. ou outro qualquer Mi.
nistro servir-. de Regedor, pu de Chancel'ler, e assim
os mais Ministros e Officiaes da Casa servirem Uns por
outros. fatão suas pmprias as assignaturas, esportulas
e emolumentos, que deverem pagar as partes. sem que
se. dupliquem outros, para os impedidos ~ mas. Flão le.
varúó cousa alguma á custa de minha Fa~etlda.( li
quando o impedunento passar de quarenta, tl!'iàs y pode.
ráô haver do dito lermo por diante a quinta p~liite QO
ordenado dos imp.edidos, que se lhes pagél:/râ P'Qt m,lln.
dado do Regedor'. o.r-denaIlda a'os Tmesol1j"eiros qtte
descontem outra tanta ffiuantia''aoo prQp.tielIariQs,. pan.
do.se logo as verbas. ne<:e.ssarias á Ill:.a.l1get\il; de seus as.
~entos. E quando as se:rveliltias~comme.ttichts f~em d~

0$fici{)~ v~gos., venceráíiL as sen:entual'Í'os, jiléql das
assignaturas e emoll1menros , ,a qtttÍ:rU.a :.pMite .do 'qrde.
nados. desde o dia, que nelIas entrarem. até'OJ dia. q:ue

. dltllas sawrem •. ~ daDd:O-~s.e as serv~nrias.. 'lag por pj1():;

~imenli0s, que VQ'(i) á Chancellarià. 'Cencctáõ a~ sel';
N'Ontuarios, os' oliclemados: por' t[}lte.ir@.lo: _ r .,

, r j 'O Regedot er Desemba31gaJdp.s;es_dll. €asa DaJ.S1ip.
pli.caq:Jio,. ~ue çiirecta, ou iu.di:rcqainente. ~m- parte-)
ou. em todo. cpm:ra\tler<;rn. as dã.:sp.Qsj~es: deste Regi!'
m'ent~. bEleOrrelláíD, -mo. 'melai Reatd.esagcaGioo;:e pB5rclea.

m(ffi~traÇJÍÍe$. qae cd:eHe resuhã.o. E' os Q.bltros;(unfiic.iites
sltbattelmo~'1Dercreráõ ,seos:oflióo.s; que.sô darã0:etl'l. ~ida
aol;· denunciantes. e ficá:ri6,'Í:tlhabil:Utadi>s galia'ínai$r.m.c
servirem;, ál-ém das mals'pe11las) qUfj/p.or D~teitajm.~

rec:er-ern. E sendo serventuarios, perderáõ O' v.~od dos
offieios, metade paillll 'quem os aCCl1Síl'r; e a áuWtmo
tade~~arao ÇlQ pitaJ.ReaLde Todos.os Santos da Cidade
de Llsbaac j 'J «'.,' J' I "fI' . _ .

9 Pela l;}u~~ m~n00 ao. düq Regedor- dá JtJ~t1ça..d1l
Casa da Sl:tp(61ica'ção: aos Védor,e e COllselbeu:'Qs. da.
minha Fazenda. e a tod.~s. Qsr'Ir-Íp-ltijªes.: Mi.nistro~ e

• \'l<:
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Officiaes -e pessoas t a que f!ertfWcer- ,o. cQnhecimentp
e execução deste Alvará t o tàção inteiramente cum.
prir e guardar t como nel1e-S€.contéln;.e o Conselho
da Fazenda o mandará impdmir t e repartilj por to
~os os Tribunaes J Ministros e Offieia!:s., que' o de.
verem exeCutar: e valer~fJ post~ que seu .effeito haja.
de durar mais de um anno, Como Lei t ou Carta feita
~m me!! nQme J e p,or !Jlim assignada e passada pela
Chancellaria J nindaque 'por eIla não p'asse J sem em
bargo da Ordenaçã,o,. do Liv. 2. crit. 3<}-J .40. em
çontrario J que para es~ fim dispens.o. Dado em 5al_
yaçerra_de MaC1~ aos -4- de FeYE.reÜo qe 175;5. -...,REI.

tll'lJlJrá : 'por oltde' S~ det'lNflirta J qUt os YáJsaUo~ de-ste
-' Reino'~ da Ameriéa J -que casarem com Jnditl's dt/la J

-não 'ftcão' com- i11famia' alguma J alltes sef-arlio dignos.
da Real attenyáo, e serãr.r pnfiridos ?ia-s terras, em
ljUt' U 8stabeleccre-m J para ()J lugares e~occup(lyOtS, qu.e·
(ouqerem na gradutlyáll de suas pessoas -; e JeffS filhos
e descendentes serão haúeis J e capa'Jus, de qualquer em·
pJ'ego. honra, ou digniáa,de J sem que necessit-em d~

disPfflS-a' alguma. I .•

Eu ElRei faço:saber aos que este meu Alvará de r755'
Lei' vivem J qpe considerando, o quan convem J que
tlS meus Reaes Dominjos da America se povôem j e
que para este fim, póde,co.llcorrer muito a communi,.
~ção com os Indios., por meio de casamentos: Sou
..scrv.ido- declaTar , que os meus Vassallos d~ste Reino
e'da Americll- J que casa.rem con,1 as lnqia~, della I náQ
peão com infamia alguma J antes se farã{) dignos da
minha Real attenção,; ~ que na:; terras. J. eml que sa
estabelecerém J serão preferidos para aq!J~nçs lugares
~ occupações, que coubere.m na g~ad~aç~Q das sua$

Ggg 2' •
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pessoas; é'qü~'séús filhos e'descendentes sel'ão naneis .:
é capazes-~ae qualqu~r,.'empre~, nonrét", ou dignida..
(k; sem que necessitem de dispensa alguma,' em ra~

zã-q destas allPaQç!ls, em- qtre serão tam'bem- compre.
h.en.diqas~as. que 'já se acharen.l'·feitns a-nct-s'désfa minha
oeelár~~:· tE, .outro:si- prohibo, . que os ditos meus
Vas)saItos )casados 'com' lndias, ou 'seU'S descende(lltes~
sejão tratados' com'o~noine de Cabd4eolos:"çu dutro
semelhante·, que possa ser injurioso: "e,as pessóas- de
"lualquer' çondição, ou qua-lidade, que p>raticarem' o
eontÍario', sendo-lhes ~ssi rri legititnámente 'provado
perante 'Os Ouvidores da'S·C-olnarcas. em·que a~sisti~

rem, ierão por sentença destes, sem appellação. nem'
aggravo, manàaàos sahir da-düa-ComaFG3 enti'o·de·
um mez, e até mercê minha» o que se executará sem~

falta ·aJg~J(lla;,; ;.t:,Ctldg poré.m:osJ'Oll\:idores.cuida~o,em'_

.exan:jinar .a qq~l).dàde' das pro,,:as·, C; das .p>;~o~· .:que
jIJ1:arl':m nesta mate~ia ; -par~ que St;·, nã~ f~H v~olên
da,. ou injustiça'cam ·este pr€t~xt~., tendo entçpdiqo"
que só ·hão)de~dmitri{. queixa. do injuriado." e,não de'

- outr;a·p~ssoa.: Q, mesmo .se p.raticará a. ~espelto .dar
I?-arq.lgueza~ I' jqge @!i~r~rp-.com .\pdi9,s;. e.a seJ~~ fil~os.
c_de,sçel,'l~çn_te~"\le1~\~tPqO:'llJPop-cedo_.~'l]lesmap'c,efer,en.·
cia 'para os OfflCIOS'" que houi/er nas.~.ten:~s~I'em''9\1c'
vi verem ~ e quando succeda I que os filhos, ÕU de~cen.:.'

dentes destes Matrimonios tenhão algum reguerim'en.~

to perahte 'mim.., 'me- 'fàráô . à· sa15er"'éstá'J qtlilMade , .
pára· em 'r'azão'-êfêl1a mais' particula'rmente @sfá~fertd'êr •
e ordeno I que srá- minha Real· resoÍução se "oDsêrve ,
geralmente em tõdos as meus··Dóminios· da' AmericaJ
Pelo que mando ao V'iee.Rei,. e Ca-pitãó Generaede'
Mar e Terra do Estado' do Brasil·, 'Capitães' Gene~'
racs." e ~ovefl1adores do Estada dó Maranhão e Párájl.
e mais' <tonquistas do Brasil I Capitães móres t1ella-s.,.
Chancellcres I' e Desembflrgadores d'â,g -Relações da Bà';'
hia· e· Rio de Janeiro I Ouvidores gerMs1das Co~ar..
~aj 1 J~~~~~ d.e Fg!íl ~. pr~il1arios " _e~ mais' JUstlfas
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(lOs' rtferidos Estados, cumprão e guardem o presen-'
te Alvará de l-d, cr O fação .cumprir e guardar nB
fórrna, que ndle se cont.ém, o qual vale!á com<? Carta,
.posto qu~ seu, effeit~ haja de ~UFaf maIs de. um anno ,.
e se publicara nas' ditas ComaTcas, e çm mmha Chan
cella'ria mÓF da Côrte e- Reino, donde se registará ,.
como tambem nas mais' pàNes J em que 'semelhantes
Alvará·s se t:Ostumão regista-r, e- o proptio se l'é1nçará
na Torre do Tomba. Lisboa 4de Abril de 1755. REI.

Liv. das Leis da Chancellaria mór a foI. 83.
I.iv. 12. das .Provisões da, Secretaria do Conselho UltramariJJ,

II Iol. 48.

------'--:----..
Alvará', em qu'e se prohilJe captivar lndios, resliluináfJ
. a liberdade aos captivos, e dando,aos mesmos plmo doe,

minio em Jeli-J hens e terras., ,.', II.; ;

DOM José, por' gi'a~a de Oeos Rei de Pbrtu-~.a; e 1755
dos' Algárves, etc. Faço saber aos que esta Lei' virem;
que mandando eximinar 'pelas pessoas db meU' COD';:
selho', e por outroi Ministros douros e zelosos do ~'er~

viço de Deos e meu, e db'bem: comn1um dos meus
Vassa11os, que me' pareteo consuJtaT, as verdadeiras
causas. com qile desde o descoIJ,rimçnto do Grão Pará
e Mara'nhâo' até' agora não só se' não tem m,ultipTicadó
e ávilizado os Indíbs daqudlle. Estado ; ;destc:rrranÉio~sé

clelle a ba-rbaridade e o. gentilismo, e _propaga-ndo~
se a· doutrinacCnrist1ia', e o nun;ero dos Fieis al1umia..
d_os da, luz, do' Evangelho,; l!l~s antçs pelo ~ontrario

todos' qúantos I'ndios se' descêrão dos Sútoens para as
Aldê'as em lugar d~ propagar-em e prosperarem nellas
~e sorte, que, ·as suas commodidades e) fortunas ser~

vissém de0sümulos aos' qU€ vi,vem díspe'rsoS pelQ$
lIlatos, para virem' buscar Íla.s povoaç0es pelo IlleiQ
~a~ felicidades temporaes o maior fim da· be:ma~ent~



~ança eterna,' unindo.se ao gremio -da Santa Madre
Igreja; se tem visto muito diversamente. que haven.
QO descido muitos milhões de Indio? se forão stmpre
extinguindo de modo, que, he multo pequeno o nu.
mero das povoaçõc:s e cios moradores ddlas; viven.
Qa airida esses poucos em tão grande miseria ) que em
vez de convidarem e animarem os outros IndiolO bar•.
baros a que os imitem, lhes servem de escandalo para
se internarem nas. suas habitaç.ões silvestres com la.'
rnentavel prejuizo da salvação das suas-almas, e grave
lilJ\Plfl.Q -do mesmo Es,rado-) não tendo. os hahitintes
delle quem os sirva e ajude, para colherem na cul~

tura das terras os muitos e preciosos frutos) em que
ellas aburrdão-: Farassentm:hr portada as-votos, que
a qlU~a, que tem produzida tão perniciosos effeitas. )
consistia) e consiste ainda', em se tião haverem susten~

làdcr efficazmente os ditos Indios na liberdade" que
a seu favor foi declarada 'pelos SummGs Ponunçes,
e pelos Senhores Reis, meus predecessores) observarr.
da-se no -seu gemüno sentido as Leis, por elles pro.
mp'lgadas sobre esta materia nos annos de 1570 , 1587)
;1595 J 1609, 161 I J 1647 e 1655 : cavillando.se sem
pre pela cubiça dos interesses particulares as dispo
$ições destas Leis, atê que sobte este claro conheci.
memo •. e,sgbre a nperiencia do que havia passado à
Jesp'eito dellas, estabe.leceo RIRei, meu Senhor e Avô,
J'lOr 1>.~ de Abfil de 1,6-80: (para de uma vez obviar a
§ãOr·p€.yni-eies~p fraudest a Lei J.' cujo teor he o se,..J
~i;ij~e :

ttr Dam Pêdr-o, J Frincip~ de Portugal. e dos AI
~. ga-n~e~. c9mQ, Reg~F1te e successor, destes ReJnos ,
,. etc. Faç,0 sab.6r' aos; que- esta L.ei vüem J. qae sendQ
,a -info(mado- EIR,ej,- meu Senhor e Pa· J qye Deos
'" tem. I dE>s.injustos.€ap'~iveiros. 3J' que os moradores
~ :Es~dp d<J, M~flb.íi~,) pQI: meios iUicitos red.u~
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,; zião O~ Indios delle, e dos gr:rves rlamnas; e)Cce~

t, sos e offensas de Deo51, que para este fim se cam..
" metnião t fez uma Lei nesta Cidade de Lisboa, elt.'
u 9 de Abril de 1655, em que prohibio' as clitos ·ca.
u ptiveiros, exceptuando q1ilatro casos ~ em que de
u direito erão justos e licitos; a saber, quando fos.
u sem tomados em justa.guerra , que os Portuguezes
u lhe movessem, intervindo as circumstallcias, na dita
u Lei declaradas·; ou quando impedissem a. prega- .
tt ção Evangelica; ou 'quando estivessem prezos li
u corda para serem comidos; ou qta~nd'Q fossem ren-
n didos por outn)s Indios , que o~ hduvesse-m wmadQ
'J em guer.ra justa, exa-minal'ld~-se aJ justiça' ddla na
u fórma ordenada na dita Lei. E por não h:aVH sido
" efficaz este remedio J nem o de oatras Leis ame..
u cedentes do anno de 1570 t 1'5 87,' f595, 16S~ e
u 16 53 • com qu'e o ldito Se'nhor' Reiy-m'clll' Pai ,'crou.
n tros Reis, seus pred~c~ss@r.es) pro'G:lHáltâ:o araflllar €st<:
~) damno; antes se haver Cbr1tif.lUéf~(j 'a'té o pt-es6nte
" com grave escandaló) e excessos C0IHr.a O' se-r~iço

" de Deos e meu; impedindo-se: por' esta causa ·3
), conversão daquella gentilidad'e., que ete~ejo prornQo!
" ver e adiantar» o que devcr ser» e me " mclí pri~

" meiro cuidado; tendo mostrado a e~rien"€ia•., gu~
" suppasto sejão licitas os' €llptiveir<0's pnr jos~a~ ra.
,. zões de direito nos c-asos· • exceptlla(!h~gJ <lla dita- ultí.
" ma Lei de 655') e nas al'lI:rerior'es J' C0M tutllb: que
'" são> de maiar pomtenrçãé as- J1a 71Úes I qU<i:: lIa- em GOa~
" trario t' Il'aia os pr0hibir eml r0do <Jcaso., celTIllldp
~, a porta aos ptetex'ros) simulações'e'dolos) c.dm :q\J~

J) a mal~:cia. abusando dos cases! t em. que' os; (êfptf\.e.i~

" ros são justos. introduz os inj ustos J' ~nlàçaneto-~'

" as coniciencias.» nã0 sómeht'e em· pti vélr -.da. ltber~

, dade a~uelles. a quem' a communiaou'atfn tRr6'l~:Jl'

" e: que por !Direito natlJral e, p)Ol>ü~VQ são. v6rdud4
'" ramente livres; -mas tambem hos-nrdiuSfimcÜtos~.~·
ta que usão para1cste fim;. Ocs<ejnnd0.reparat> 't:@ gr~
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;, ves damnos·.·e inconvenientes',' e principalmente fl\~
" cilitar a conversão daquelles Gentios, e pelo que
u convém ao bom governo, tranquillidade e conser.
u vação daquelle Estado j çom parecer dos do meu
u Conselho,. ponderada esta materia cefi} a madure.
" za, que pedia a importancia delIa; e examinan.
)J do-se as Leis aRtigas. e as que especialmente sobre
-" este particular se estabe1ecêrão para o Estado do
)J Brasil, aonde por muitos annos se .expcrimenrárão
" os mesmos <:\amnos e inconvenientes, que ainda
" hoje durão, e se sentem no €lo Maranhão: Houv~

" por bem- mandar fazer esta Lei, -conformando-m.e
h com a aatü~a de 30 de Julho .de 6°9. e com a
" Pravisão, que nella se refere. de 5 de Julho de .605 i
-" passadas para todo o Esta<'do do Brasil. E reHO
n vanclo ,a s.ua disposição, ordeno .e mando, que da..
,,(qui em diantç se não pes~a .captivar hldio algum
-I, do dito Rstado em nenhum caso, nem ainda nos
" ex-ceptuados lilas ditas Leis, que hei por derogadas.
IJ como se deUas e das suas palay-ras fizera expressa
." .e declarada menção. ncamiQ no mais em seu vigor:
." e succédendo qUf alguma pessoa, de qualquer CO~~

.,i diç:.io e qualidade que seja)' capti ve e mande ca~

:.. ptivar al'gum Indio, publica ou secretamente. por
.•• qualquer titulo. ou pretexto que seja, o Ouvidor

-'"f' geral do dito Estado o prenda. e tenha a bom re..
u cado.. sem neste caso conceder Homenagem, AI..
" vará de fial~ça. ou fieis Carcereiros j e com. os au·
t' tos, qu.e formar, o remetta ar este Reino, entregLt~

:'u ao Capitão. ou .Mestre do primeiro Navio, q~e

.,~ para elle vier, para nesta C-idade Q eflJregar no L~.
" moeiro dclla ) e me dar conta, para -o maooar castt

.". gar, como me parecer. E tanto que o dito Ouvidor
.' gérai lhe cons~ar do dito captiveiro. porá Jogo em
", sua liberdade o dito lndio, o.u Indiãs , ,mandando

!~, os para qualquer das Aldêas dos Jndios Catholicos
.,. ~ livres, que clle quizer•. E pRra me sçr mais f~cil~
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;; mente .presente, se es~a ;Lei se Q~serva inteiramen•
. 'te: Mando que o BIspo e Gbvernad@r. daquelle

;: Estada" e o~ Prelados das 'Religiões delle, e o
, Parochos .das Aldêas de lndios, me dem canfa pelo
, Conselho UltralJ1~rino. e Junta das Missões .• dOi

:: .tr,msgressores" que houver, da dita Lei, e de tudo
JJ o que nesta materia tiverem, noticia., e for conve
" niente para a sua observancla. E succedendo mo-o
" ver-se a guerra defensi va. ou offensi va a alguma
JJ Nação' dos Jndios ~o dito Estado nos casos e t~r-

" mos, em, que .pOf, minhas Leis e ordens he per•
.., rnittido';J os Indios;, que na tal guerra forem toma-
JJ dos. ficará5 - sómente .prizioneiros, C{)mo fido ae
" pessoas. gue se tomão nas:guerras da Europa. e só.
JJ mente o Governador os r~partirá., como lhe parecer
~, mais .conveniente ao bem e segurança do- Estado,.
~. ípondo-os nas ,Ald'êas' dos lndios. livres·Catholicos.."
.. aonde se possao veduzir: á Fé, e serv.ir .o n;lesmo
JJ Es~ado" e conservarem-se na sua líberdade , e com
" o bom tratamento. que por ordens repetidas está.
~t mandado. e de novo m,ançio. e encommendo se lhes
'x dê em iudo.;:sendo sevçramente ~ast\gado quem
SJ lhes fizçr .qualquer ve-xaçãõ, e 'com maior rigor os'
" que lha' fizerem no tempo, em que delles se servi.
" re.m. - por ·se lhes darem na repartição. Pelo que'
., mando aos Governadore~ e Ca.pitães móres, Offi.
t' ciaes da Ça-mera, e mais Ministres do Estado da
" Maranhão', 'de qualquer qualidadê-~ condição qy~
)) se,jão " a todos em geral" ç a eada um em párti.
", c.ular.' cumprão e guârdem esta Lei, que 'se re
tt gistará nas Cameras do dito Estado; e .por eIla
JJ hei por derpgadas não sómente as sobrediras Leis:
" cerno acima fica referido ~ ,-nas, todas as mais, e .

''J' quaesqll.er:Regimenros e. 0rdeQs., que haja em con.
,.. tratio ao dispost,o nesta; que sómeqte quero'. que
" valha>=; tenna força e vigor ',' como tJ~lla se con-rém ,
.. sem embargo de não ser passada pela Cfiancellaria,

LL. Ext.r. ~.J9I11. IIi. iHhh
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;. t das Or~énaç~és e Regimént S6m éófiffar1õ. Li".
" boa cJ -l.0 de A\jril·dê i680. PRINC/PE.,.

E pórque d tempo foi cada dia laief1do mais
fibtorias é mais det\lbhstta~ivás â~ Justissimas Call'"

hs • em qúe sê êstilbéleceb esUI L~i. pàrá restituir à09

fndlds a sua arltiga 'é 1\<ltUt'â:l liBerdade. fedi{Uidt; _
porta ás impiedades ê ~s maliciàs, cOm ~tle deoàlxo
do pretexto do casos, em que ànteS e êll:pãis deUa
se' penni tio à eaptiveiro, se faziao ~straVós 'OS fefo.
iídos Indios, sem mais rai~o • que a cuoiÇá 'e' á força
ôõs que os captivavão" e a rustiéidade ~ fraqUeia dos
éhanilldos captivos : Sou servido. éôm o par'eGe't das
IJlêsrtiáS Pesso~s e Ministros, detógat e àf)nú\làt, ter.
rÍlo pôr està dérogà e annullo. todas às Leis, Regi..
rfJehtos , ResoltiçÕ'es e ordens, ê)ue desde ó descobri.
mento das sobredifàs C<tpi 'àhiãs dó d iu Pãt1Í ~ Ma,..
r"ánhão até Ó presente d'ia petmittírão) áinda em ~er4
tbs éasOs parüculates. a é$<'tavidãó dos referidós ln.
dibs. e IÍÓ mais, eln que a está Lél forêm cot'lttaríàs,
pábt l1es a pàrte s'Ô,mente ficarem derogaeilts e éãssa.
(ias, como se dá substanCiá de cadá urlJà dellàs fiZe'ssa
=tqui expressa ê espêciál menção, sém embàrgti da 01'1&.
ôênáç5ó do Liv. 2. 1'i/. 4-4-. ém cóntfãhd: ReJ\()IoI.,
'V'à do e 'excítando a inteirá e iuvÍ'oláv'é'1 'observàhcia
ôà sóbté'dita Léi, ach:fia treSladádá. 'e istb coM a3

âmpiiáç5es , tleélâràç'õb é rêstticço'e·s. ql.!'e aõ diahtc'
te te~u'c!il1. . _ . -

Po~ ób'Viltr tllal's' effi 'àzhíefítl: as 'éalamídades í
qú~ ~e t~itl gegmdà 'da es'dã\7id1Íb; e por col1àt de
tImâ vez, tOcY.1S 'as r~iiés ~ 'appatêfIéias diria: Ol'tleo
nó que nos 1'!1'dios, que ao teh'lpo dá p lblicaç~o des~a
e a'tnateffi daôós pbr repatri'çãô. ou ainda por àôrtu"

iii~'fr'aç,~6, é ób erV'"êm tts disp'ó~õ'és éfo Al'vafá de
.to dê Novediort> de I'b47" ctijó' t~or h'e o seguinte;
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J..ei dr 10 dt NO'lltmbro dt 16+7~ ,
. ;, E~ EIRei f~ço saber aos qu~ este Alv;lrá vir~ma
;, qtJ~ tendo GQnsj~~raç.ãº ;19 gran,ôe prejuízo, que se
~, segue ao serviço de D~Q~ e Il)eu, e ap augmentQ d()
)~ Estaçlo do Mij.r~nhãoI de s~ 9;irerp por admioistra~ã()
1.1 O$. G.ellfi9ª e Inljios qaql,lt;l1e E~tado, por quanto Of
'. PÇlJP,1gLJez~~I a quem s(! dão estas aóministraçõe$
,. l1sãp tão mal d(!lla~ I que os Indios, que esrão debaixQ
" das m€Smfl~ aq!pinilitraçóÇs, em preves dias de:; ser..
" yiçp, Ou f!l0rr~m ~ pur~ fqrne e eXC~$siV9 trabalho,

I ou fogem pela terra d~ntrQ, onde a poucas jornad~,
" per€ccm I tçpdo por est~ causa perecido e acabado
n iJ1n\lmerav~J gentIl;) no Maranhão, Par4, e em ou~

n tras pílne~ dQ E~çado do Br<\~il: 'pelo que hei POl:
" bem mcJndªr d@clílrar ppr Lei (comQ por esta faço) ,
" ç çomº o d6cl",r~rão j~ Q~ Senhores Reis desçc: Reinq
" e ps ~Urn{Tlg~ ~ollÜfic~s, que os G~\1tjos s~o livrei,
,. e que n~g haja ªç1rninistradore\l, n~fT\ administraç~o

v havçndo por nuJlas q de nl;Qhum qffeito todas as que
II elltjverem cll\gas I de; modo, que não haja memoria
li qell~~ j "que Q~ Inçlios pos~ão livremente servir e
JI ~r~1;>alhar C6fTl qlJ~1ll bem !h~s estiver I e m~lhor lhes
1t pílgl\r ~e4 trap~lhq~ Pelo qLJe mílnqo ao Governador
" c;Io ç1ito l1staqq dq Mltr~nhão,e a todos os mais Mi..
v nistros delle. d~ J~stiça I Guerra e Fazendé<l I a todos
.' em geral, C a cad~ lJm em partic\llar I e aQs officiaes
" das C~mer'él~ dQ mesll10 EstaçlQ, que nesta qmformi.
" dad~e <;t1rpprão e gyarQ~m este Alvará, fazendo pu.
" bli,qu: mn teqas ~s Capi~aní~ , Yillas e Cida-des, qu~
" o~ Indi(;ls s,ãl;l livres j não C;9n~entindo outrosim, que;
l' ~aja Ad~.ini,~tradpres, nem qQfT\inistração I havendo.
~. por n\!lIªs e de nenhum effeito todas as que tiverem
" daçJas n\l fórma I que aci!Jla se l'çferej porque assim o.
:u he' peJ; Pç{tl. li. ~ste quero que valha, como Carta a

SI sem, ~bª,Jígp' qa. Ordenação 90 2. Liv. ~i.I. 4Q• eln
!~ <;.on~rano. Man~oel Antunes o fez em Lisboa a Iode
u -Novembro°-de]647 j e este vai por dl.\a$ vias. ~El. ~

Hhh 2
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Declara-nd'O-se por Edítaes., pó"stos nos lugares
·públicos· das. Cidades de Belém do Grão Paríi e de. S.
'LlÚZ d0 MarJlnb~o, q,ue os sobreditos Indios, come Ii~

vres. e isentas. de toda- a escravidão, podem dispõr das
'suas possoa.s e· bens '- como melhor lhes' parecer, sem
outra sujeiçã'o t~mpofal- que não s@ja a que de-vem ter
~s minhas Leiql) , para- á sombra dellas· viv-erem na
paz e união Christãa, e na sociedade Civil" em que',
mediante a· Divina graça, prol2uro manlef·OS· Póvos, que
Deos me confiou) nos quaes ficar-áé' incorporados os
referidos Indios, sem distincção ,ou e-xcepçãe algtJma.,
para goz-arem de todas as honras .. p>r-ivilegios e libero.
dades, de.que os meus Vassallos gozãe ac-tualmente
conforme as Sllas respectivas graduações e-cabedaes.

O ·que tudo se extenderá tambem aos Indios, que
esti verem possuidas, como escra vos; observando-se a
r-espeito .delles ilwiolavélmente o §~ 9" da Lei-de· 10 de
Setembro de- 161 I" cujo teor be o seguinte: .

ti E- pSf quanto ·sou informado; que em tempo de
u alguns Governnderes passados daql:lelle· Estado se
u captivárão muiros Gemias contra- a fórma' das Leis
;, de ErRei, meu Senhor-e ·Pai, e..do Senhor-Rei D. Se..
~,. bastião-; meu Primo; que Deos tem·, e.prineipalmeme
)~. nas terras·de ] agtlari,be : FIei por be111' e mando, que
" assim.os diros·Gentios, como outros .qu-aesguer, que
" até' á- ptlblkaçâo desta Lei fOFem ca-ptivos, s~ão

)) todos li..yres e· pósroS' em sua llb~rdacle ; e-s€ tirem do
" poder de' qUitesquet"pelssoas, em -cuja. poder estive..
s rem, sem réplica, nem dilaçâo, ne serem ou-vi..
s) dos com embargos, nem acção alÕ'uma,- de-qualquer.·
;. qllalidnde e materia qúe sejâo, e°sem;se·lhes admit
)~ tir appellação, nem aggr,avo, posto- que allegllem
..). estarem delles de posse, e que os .comprálão, e por.
,., scnrençns lhe forãó Julgados por captivos: por quanto
" por esta declaro as ditas vendas e sentenças por nul.

- (I~ Y. RellimelJll. de 12 de Setemhro de 1652. S. 2J I e de J5 d.
l:>.ulubro de 1751. Tit. 2. §. 28. •
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" ias; fi~anao resgúardaãa su~ jlls~iça aos 'coníprad~
" res contra os que lhos vendêrâo: e dos ditos Gen
" tios se farão tarnhem as AlCIêas , que forem necessa
J.) rias; e. assim ndlas I corno I)as mais, que já houver
" e es-tã'O dom'{!stica~, se terá a mesma ordem ego
JJ vemo, que por esta se' ordena-· haja nas ma'is I. que de
.~ novo se fi4erem. u

Desta geral disposição exceptuo sómente :os oriun.
dos de pretas escravas I os quaes serão conservados no
dominio de seus actuaes senhores-', em q~anto eu não'
·der outra pr.ovidencia sobre esta materia~.

Porém para que com o· pretexto dos sooreditos
descendentes de pretas escravas 'se não retenhão ainda
no captiveiro os lndios , que são livres: estabeleço que
o beneficio dos Editaes acima ordenados se extenda a
todos os que se acharem reputados por lndros. ou que
taes pare.cerem). para que todos estes sejâo havidos por
lL.vres I sem a- dependencia de mais prova do que a pIe..
nissirna, que a seu favor resulta da presumpçâo de Di
reiro Divino, Natural e Positivo I que está pela Jiber..
dade, em qu~nro por outras próvas tambem pleni~si_

lUas e taes. que sejão bastantes para illudirem a dita'
presuml?ção conforme a Direiro. se não mostrar I que
effeclivaOlenre são escravos na sobredita fórma: incum
bindo sempre o encargo da próva aos que requererem
contra a liberdade", ainda sendo Réos.

O que nos casos oecurrentes se- julgará breve,.
summariamente c de plano' pela verdade sabida em
tuna só Instancia. Para- eUa serão preparacios· os autos
pelos Ouvidores- Geraes' nas suas respecti\'as Jurisdic
ções. e os proporão em Junta, a ·que assisriráõ' o Pre
ladó Diocesano, ou o Mi'nistro', que e1le depurar no'
seu Jug~r para este effeiro, o Governador., os quatro
Prelados maiores das Missões da Companhia de JESUS j

de No sa Senhora ·do·Mome do Carmo. dos Rêligiosos.
Capuchos da Província de Santo Ai1tonio e de Nossa
Senhora das Mercês J o dito Ouvido!' Geral J o J~.ü7. de
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f,óra e o PrDcurador do~ Jqdjos ~ Vencçl}d!'l-~e peJa
plur~liqaete de votos contrlJ a liberqape ; e bastango â
f~v~r della., qpe ~ejão igPíl~sDS J11~8mQ.& YQtos i .ps ql!aés
.cm nenbuQl cas!) se ppõepjó par J ~eJP .que estejão pre:'
§~ntes ps Vogaes ac iJ1la referidçs» o~ ~s pessoas, qIle seus
ll,lg:jres ·s~rvirem; a menos. que s~ nãÇl ~scusem» sendo
advertidos» para o refendo acto» çom recago por
~s.cripto; porqllç esçusanQo.-~~ algurq ou alguqs del~
les, pqr st: açharern impedidos» se flu~uará a escusa 1 ç
i.e exp~dirá &empre a causa ÇOl11 0& que e~tiverem pra.
sentes» com tanto qu~ haja sempre tres yoto~ confoI:_

- JTles parll sç vençer a decisão. E qfls senten~~s» profe.
ridí;lS na sobr..edit~ fórma» não pod~rá haver appel1aç~9

Buspensiva» que retarqe a sua ·execução. nem .ourr9
.l}lgum recurso, que não ~çja devol4tivo. interpondo-se
Pi) rfl 'o Tribunal da Mesa da Corsciencia ~ Ordens p
onde estas causas seráq sentenciad~~n,a sobredita fórrníl,
eOIl} preferencia a qllaesquer outrflS. COIJ}O çonvert)
,para o serviço de Deo!) e mep • em uma materia tãQ

. grave e de1iqda. que involve em si os ,pen& espirituae,
e temporaes daquelle Esca90.

E para que os moradores delle -possão achar qu~~
lhes faça as suas obras» e lhes cultive as suaS terras •
.aipsa dentro nellas. sem a dependencia de mandarelll
}'jr obreiros' e rrabalhador-es de fóra; e os Indios natuop
raes do Paiz possão tambem achar a sua conveniencilJ
~m ~e..atiplicarem ás referipas obras e serviços; ~azendo

assfm uns aos outros aquelles recipmcos interesses, em
q4e consistem o estabeleci mentp., o augmento. :) mui.
tjplicação e a prosperidade de toqas os Póvo~ 'eivilisa"
90S e poJiçlos • nos quaes sempre cresce o numero dos
~perari9s á pr.9-pQrç~o das lavouras e das manufacturas ~

que nellF'S ~e cultivãp ~ Hei por bem» que, Jogo que
·çsta ~e pl:lbl~ç~r r~ Çidade pe Belém dç> Grão Pará, (J

çovernaGJp~ ~ C.apitão Gener'll Q'Jquell~ .E~rado J g
guem s€~ cargo servir. convgca'1do l' Junta o,s MjnistT9~
~réJdo~ daq\leU~ Capit~J J <: ç~yin9P g GçvernéJd.QI "
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Mrf\isU6 dà-cidade dé li. Lúizdo Maranhão,-Com ttor.:
dê da§ duas respectivas Cámeràs. éSt~beltçàa~s sgbrtdi..
làs Ihdios os jornaes éolnpêtefitéS pttrll se eflJmemtaréni
e vestirem segundo as suas diffêtetltêS profissões; coh..
fôtmàrldo.sé com o que â esté respeito se pratic:a nestes
ReinoS. e tiOg mãis dã Europá. em quaütd õs preço.
cõmmlJn!:i dó ttlesll10 Estado puderem permittilo; e ser
-.Jihdo para est~ em~ito dé tegrai os exemple8 seguintes:
Pr! rtlC~iro exemplt1. se em LÍsboa cUsta o su&t~nto de
ulii hOltlétn de trabalho ucti toscão , e he por 4sso de
dous tostôes o jótnal de um trabãlhador ; a esta imita
ção se deve taxar á cada Indio de serviço por jornál o'
dobro do que lhe he preciSó parti ó diario sustento.
regulado pelos preços dã terrá : Ségundo exemplo t se
Uni Artifice ganha efil Lisboa tres tostões por dia. ê um·
trábalhador s6rt1énté dous tostões; a esta im it~ção se-··
ta!~tã aos Artifices do referido Estado atnetade mais·
do jornal t que se houver arbitrado aos trabalhadores.

Todós os referidos jórfiáes serão pagos por ·feriu ;
nos Si\bbados de cada semâna t coorando.se assim nas;
quantias t .em que hóuverém !lido taxados. oU.ém'panno J '

du e'm ferraménta t ÓU· ellí dinheiro. como- melhor pa
recer ~os que os· ganhatem; procedendo-se por elles .
verbal e executivamente. como já foi declarado por'
Alvará de 12 de Novembro de 16'47; - é·observandú-se
as sõbredtras taxas sem -enlbarg6 do dito Alvará j do l

Capitulo XLVIII. dó .antigo RégilT1tnto j ,dos outros
.A1várás de 29 de SeteltlbfO de 1648 ,e 12 de'Julho de'
] 6'56 ; e de rodas as mais disposições e taxall. até agora·
estabeletida13. as 'quaes ,todas hei tárnmeO'l í1esra parte'
p6r derogadas t como se deHas fizesse especial menção J

não t:?bstante a Ordénâção do Lív. 2; q'il.44 t e as mais,
disposiç~es d'e Direito a ella semelhantes•.
. Porque não ba'stal'ia p'ará se restabelecctt e adiã'tltar .

Ó teferidô Estado·, .qu·e oS Irldios fossem c testituidôs á;
liberda:dé 'das 'suas vessoas na sdbt-eàita fórrtla , st"· (iúm
eUa se lhes não restituisse ~ambcm o livre UiQ dos seus
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hens I que até agora se lhes impedia com manifesta
violencia: Ordeno. que a est~ respeito se exeCl:]te log0 '
a disposição do §. 4, do Alvará do 1.

0 de Abril de 1680,.
cujo teor .he o seguinte:

." E Irara que os ditos Gentios. que assim desce•.
" rem.·e os mais. que ha de presente" .melhor se con•
•, seryem Flas AIdêas : He.i. por bem .• que sejão senha.
,:, res de suas fazendas. como·o são .no Sertão I sem
I' lhes poderem ser tomadas. nem sobre ellas se lhes
", fazer ·r:nolestia. E o Governador .• ·com parecer dos
H ditÇ>s Religiosos t assignar~ ~os que .pescerem do Ser.
~. tão t lugares convenientes para nelles lavrarem e cu1
" ti varem; e não pode.ráõ ser' m.udados dos düos lu
,., gares co.ntra sua von~ade. nem sei ão obrigados a.
" pagar f0ro., ou tributo algum das .diJas terras. ainda
,., qwe estejão dadí.\s em sesmaria a pessoas paniculares,
" porque na conces.áo destas se ·reserva sempre o pre-r
" juizo de terceiro. e muito mais se emende, e quero
" se entenda ser reservado () prejuizo e ,direito dos ln.
" dios • primarias e naturaes senhores de1las.•,

Em observ.an~ia de cuja disposição. que hei por,
hem renovar e mandar executar inviolavelmente I s~m

mai0rddação daquella. que até agora nouve em tão j

importante negoc~o.. o mesmo Governador e Capitão,
General. ou quem no seu luga-r estiver. fazendo erigir,
em ViJIas as Aldêas, q.ue tiverem o competente nl!mero
de Ifldios. e as mais pequenas em Lugares, e repartir
p..eIos mesmos Jndios as terras adjacentes ás suas respe
Gtivas Aldêas : .,praticará nestas fundaçõ,es e repartições.
rem qqarJ(o for possivel) a polici.a. que -ordenei para a,
fundação t!a Pi/la Nova de S. José do Rio Negro : sust~n-·.

taQdÇ)-se "os lndios I a cujo favor se fi'zerem os dltást
demarcações I no ü1teiro dominio e pacifica posse 9.a.s,
terras (J ) , -flUje ,se lhes adjuqica~en.l para gozarem del1as
p.er si e todos sçus herdeirps: E sendo castigados os.
que, ab4s,!nd.o· (ta sua imbecíllidade, :~s per[urbare~.

(I~ .v.A!)'. d~J3.O' c;le.Julho d1l1609' -..h . _, :1;
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ndlas -e -na Slla cultura, 'com toda a severidade, que as
Leis permittirem.

. E porque sendo omeu -pril1ci.pa·1 intento dilatar a
prégação :do S~nto .Evangelho, ·e -procur:ar trazer ~(I)

gremio da 19reJa aqueHe numer·0SO Paganismo; e mUI.
tas das Naç6es daqpellt~s 'Ge-nrjos ·estão em partes mui
remotas-; v.iveooo :nas tr-evas da ignorancia , e difficul.
tosamenre sepersuadiráã a descer ('>ara as Povoações ~
que até agora -se achã-o estabelecidas; para que ainda
-no 'inteRor dos Sertões lhes N~O falte o Pasto espiritual-:
Hei -,por bem, que nelles sejão aldeados na sobredita
[órma; levantando.se .Igrejas, e convocando.se Mis.
s-ionarios., que-instru~o os ditos -Indios ·na-Fé. 'e os coo
'servem nella.

E :ha'Vendo mostrado -a cexperiencia de rantos an..
'nos, que 'este meu primeif0 fim se não '.conseguirá.
.nunca. se não for pelo proprio e effica'l meio de ·'Se 'ei-
'Vilizarem estes Indi'Os '; send-o ao ·mesmo passo ex,hor
tados e animados a 'cultivare'ln as t-er-ra-s.; 'Para que"
aproveitando-se dos fr·utase d-rogas. -que e-nas produ..
·zem "e comrmJtando.:as ·com -os habita Ates ·dos -lugares
maritin1-os 'pda fncilidade, que para isso lhes dão os
rios, :possãe na frequencia desta '€omrnu'l1ica-ção cleixa·r
-seus barbaras costumes.; <;om o que. a,lém da utilidade
fspiritual e tempQl1él1 dos sobreditos In"Uos silvr-str~s-;

'Crescerá () Commercio' daquel1e Estado (tom grande
.corl\~enienc-,ia dos mGradores. âe1Ie;. tendo entre Durras
as de que por-,este -modo 'se servIl'áó os clites ,moradores
dos Indios mais remotos para conseguirem 'os frutos
'e as ,drogas de Sertão, sem o trabalho .e despesa das,
navegações, que at,e agora fazião para transportarem
os referidos generos agrestes e incultos de partes mui
distantes; e de que assim conservará'Õ os 'outros Indios
visinhos -das AIdêas dentro neIlas, valendo-se 'deJles
para o serviço das-suas lavouras 'e obras» sem se ·con...
sumirem nas viagens do Sertão, como até ao"ora 'succe
-dia: Hei outrosim por bem, que o s01;>redüo 'Gover.

LL. Ex/r. erom. lll. Iii
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nadar e Capitão General, e os que lhes suecederem •
appliquem tambem um exaçto cuidado na instrucção
Givil dos referidos Indios. qu~fortzm aldeados nos Ser
tões I t:l7.endo-Ih~s conservar as liberdéld~s das suas pes.
soas. bens e comrnercio; e não p:ermictindo que este
lhes s-eja interromp.ido., Oll usurpado. deba.ixo de qual
quer titulo. ou pretexto .. por mais especioso que seja ~

e recommen.dando aos Missionarios e ordenal'ldo ao~

Ministros seculares. que the.s dem contas das violen..
das. que se: fizererlilJ aos dito$.' respeitos para se proce...
p,er· logo. €ont.ra os que as houverem feii'O com a
prompw ca,stigo •. q~e requer a.gravidade da rnateri~.

. Pdp que m.ando aos Capit:ã~s Genera.cs. Gover~

nadores. M'inistros e. Officiaes de Guerra! I e das Ca•.
mera.s do· Es.tado, do Gt;ã.o Pará e Maranhão, de qual.
qll.er quaLidade e condição. ql,le sejão, a todos em ge.ral •.
e a cada ur.n em parÜcul.ar, cwmprão c gua.rdem esta:
l.ei •. q,ue s~ registará nas Camel'as do dito. Estado, e
POl: dia hd por derogadas não, sómente as Leis acimél'
indi,çad,as (; referidas, mas tambem todas. as. mai,s, e·
qU;lesq,uer Regimentos e Ordens •. que. h:ya em,conHa.
{io ao disposto nest-a, que sómeme quero q.ue valha"
e-tenha força.. e.. vigor. como nella se contém. sem em...
ba.rg,o de nã.o ser pass.ada pela Chancellaria., e das Or
denações. dQ, Liv.. ~~ 'n". 39 •. 40 • 44. e Regimento em
conrrario. Lisboa a 6 de Junho de I TS.S. REI:.

Rcgisrll~a na Secretaria de Estado dos. Negocias. Estrangeiros e da.
Goerra, no Livro, primeiro da Cpmpaohia do GrÃo p'ará ..
Maraohio..
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·Alvará. ttl) que 'Se COTifirmáo os Capitulas l 'Condiçot:J da
_ Compaffhia tÍtJ Grá" Pará.

,EU ,ElRei faça saber aos que este Alvqrá de oon. 175S
firmação virem J que ,havendo visto ·e consÍélerado com
.pessoas do meu Conselho,' e OlHros Ministros doutos.
experimentados, e ze)-osos do serviço de Oeos e meu,
e 'do Bem commum ~os meus Vassallos, que me pare-
eeo consultar. os 55 .Capitülos e Condições 1 conteúdos
nas dO'1e meias folhas atraz escriptas t rubricadas por
Sebastião José de Carvdho e Mello t do meu Conselho,
e Secretario de Estado dos N.egocios Estralilgeiros .e'da
Guen",. que os Homens do-Cornmercio J nellas .enun
ciados t fizerão e ordenárão com meu Realc-onsenti.
mento J .para fermarem uma Companhia, 'que sem ou.
H0 gasto da minha 'Fazenda, antes coron 'beI1efido mella
·e do Bem cprf<ll1U um de.slles Rei nos, 'e das Ca pitanias d'o
Grão Pará e Ma1r.aAhão., cultive me),Ja-s o comm-ercio ..e
a nayegação, tomando sobre -si -os Comboy-os -das Fro-
.tas, -e gUCllrdas das costas daquelle Estado: E porque t

sencló examínadas as mesmas Condi-ções '(Zum maduro
-conselho e prudente deliberação J se achoLl não 'Só se.
rem convenientes, -e.com elras a mesma Companhia J

. contendo esta m)llori:a utilidade para a conservação. J

ilugmento c defensa da(\ueHe :Estado "C 'suas Frótas ;
\mas ta-{nbem o -grande serviço) ql!le neste particular
laz a dita Companhia J e as pessoas, que com eIla pro.
Jmovem o commercio e a agricultura por um tão util
e sólido estabelecimento: Em consideração e- r.emune.
'Ilação de tudo,'e do -amor e zelo.; 'corn que se dispoem 'a
me servir a dita Companhia: Hei por bem e me pra,z
(de .lhe conRrmar todas as ditas Co'ndições J e cada uma
lem particuler t como se de verbo ad verbrUll aqui fossem
linsertas e declaradas; e por este meu Alvará lhas coo
,firmo ,'Q\e .meu "proprio mo~u '. certa sciencia. poder

Iii 2
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Real e ahsoluto, para. que se cumpria e guardem ill'.
teiramente) como nellas se contém: E qu.ero que esta
confirmação em· tudo e por. tudo lhes' seja observada
inviolàvelmente ,. e nu!?t:a- possa revogar-se, mas sem_
pre como firme, '\lálicia e perpetua) esteja em suaIorça
e. vigor, sem diminuição. e'lhe n~(} seja· posta. nem
possa pôr duvida algumã a seu cumprimento. em- I"ar
te, ne·m.em todo. em Juizo. nem fóra ddl~. e se en_
tenda sempre ser feita na melhor forma, e no melhor
sentido, q.ue se possa dizer e entender a.fa vor da mesma
·Gompanhia) e do commercio e conservação delle:.
h·a vendo por suppridas (como se postas fossem neste.
.Alvará) todas as clausulas e solemnidades de feite.
e de direito. que necessarias forem para a sua nrme~

za ; e.derogo e hei por derogadas todas e qu lesquer
Leis, Direitos. Ordenações, Capitulos de Côrres. Pro ..
v,isões Extravagantes e outros Alvarás, Opin.iõ€s de
Doutores., que- em eontrario das Condiçõe.s da mesma
Gompanhia. ou- de cada urna dc-llas possa haver por
qualquer, via,. ou- pot' qualquer modo, posto que lac's
sejão., que fosse necessario fazer aqui dellas especial C!:

e:xpressa. relação de verbo ad verbum; sem embargo da
Qrdenáção do> Liv. 2. 'Tit. 44, que dispoem não se en.
t~nder,ser por mim derogada Ordenação nenhuma. se
,da .substancia della não fizer declarada menção: E para
maior. firmeza e irrevocabitidade desta... confirmação,.
Bt0metta.e seguro de assim o cumprir, e fazer cumprir
c manter.) e·lha não rev9gal'. debaixo.da minha Re~l

palavra. sustentando aos Ínreressados nesta Companhia
na conservação della e do seu commercio, camo seu·
Pmtec:tol' que sou: K terá es~e. AI varlí. força de Lei·,.
para·que sempr.e fique·em seu vigor a ·.confirma,ão das
ditas Condi·ções.e . apitlJios; que nella .se contém.. sem
alteração alguma. Peló·que: Mando ao Desembargo
do Paço e easa..da :S.uppli:eação·t Gonselho· da Fazenda,
e de Ultramar, Més&-, da Gonsciencia" Camer.a. de~ta.

, Cidade, e mais Conselhos e Tribunaes J e bem a,mm. .
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aos Governadores e Capitães Generaes do Bralil, Ca,.
pitães móres, Provedores da Fazenda, Ouvidores ge
raes e Came-ras daquelle Estado ,. e a todos os Desem
bargadores, Corregedores, Juizes e ju.stiças de meus
Reinos ê Senhorios, que assim ,o .cumprão e guardem,
e fação cumprir e guardar, sem duvida, {lem embargo
algum, não admittindo requerimento, que. impida em
todo, ou. em parte o effeito das ditas Condições, por
tocar á Mesa dos Deputados da Companhia tudo o que
a elle' diz respeito. E hei por bem, . €jue este Alvará
valha, .como Carta, sem passar pela Chancel1aria, e

-sem embargo da Ordenação Liv. 2. 'fito 39. em con.
traria, posto que seu effeito haja de durar mais de um

·anno. Dado em Lisboa em 7 de Junho de J 755, REI.

INSTITUIÇÃO

Da Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão.

SENHOR.

Os Homens de Ne~ocio da Praça de Lisboa, aoaix-o
assignados, em seu nome e dos mais VassaIlos de V.
Magestade , moradores neste Reino, sendo dirigidos
pela representação, que a V. Magestade fizerão os ha.
bitantes da Capitanía do Grão Pará em IS de Fevereiro
do anno proximo passado de 1754; e animados pela

.esperança de fazerem um grande serviço a,Deos, a·
V•.Magestade, ao.bem commum·é á,conservação da.
quelle estado: . tem cOlwindo em fon..nárem para elle
uma, nova' Companhia, que,. cultivando o seu com.
mercio" fertili'le ao· mesmo tempo- por este proprio

:sneio a agricultura,e·a povoação, que neIle se,a-chão.
cm tanta dec-adencia: hav·c.ndo V. Magestade por bem·
sustenta-r.a,dita Companhia com a confirmação e C0I1•

.cessão dl'>s estabelocimentos. e pr.ivilegios,seguintes.
1 A. dita Companhia constituirá um corpo politico,



-co.m~(!)St'o de liIm .prôv~.Gt~r , ~'e ohl:> Deputados, ede um
.scçr.etra:JÍi~ . A saber, oho Homens se Negocio da Praça

_ -de LsbC!lll. , e um Artince da Casa dos Vinte e quatro t

arendo 't000srcqua.lificaàos Ina maneira abaixo declarada•
.Além dos :referidos Depl:lt/lsos haverá tres Conselheiros
relo -mesmo corpo do .commercio, em quem concorrão

. ias mesmas qualificações', posto que não tenhão a do
Capital na Companhia. Será esta denominada: - A

. 'Companhia do Grão Pará. - Os papeis de offieio, que
:deUa emanarem, serão sempre expedidos em nome do
.pr.o~edor eDeputados da mesma Companhia, e deverá
·ter um SeBo distincto, em que se veja gravada a Estrella
.do Norte sobre um'! ancora de Navio, e a Imagem de
,NOssa ,Senhora da Conceição na parte superior j do qual
Sello poderá usar em todos os papeis, que expedir,
como bem the parecer.

2 O sobredito Provedor e Deputados serão com.
mercia'ntes Vassa,1!loá de 'JI. Mages1ade, naturaes, ou
naturalizados, e moradores nesta Côrte, que tenhão
dez mil cruza'dos de interesse na dita Companhia, e
d~hi para cima, com tal declaração, que, succedemle
não concerrer em a'lguma das d~ras pl'Ofissâes pessoa

- habil,~m quem se achem ambas as dit~s qualidades, se
possa supprir da outra profissão entre as duas appro.
vadas.

3 As ~Ieillfões ·do sohr.edico Prov.eà~r, Deputados 'e
Cons-el'hóros, se farão sempre na Casa do des.pacho da
-Companhia pela pluralidade de V0!0S dos interessados,
·O]tle neUa tiverem cinc@ mil cru1Zaclos de 4cç@es, 'õu

,dahi para cima. Aquelles, que ·menos tiverem" se po
deráõ oem tudo unir entre si t para que, perfa1Jeodo.a
düa quantia, -coAStituão em Rome de toàos úm só
voto, que poderáõ nOOlear, c~mo bem lhes par-€cer:
ser\'indo ,os primeiros eleitos para a fu n~açã@ fi>lH cempo
detres annos : ,li semle todos os outtlOS a·m~ooes. sem.
quc..:aquelles. que servi:rem um anllto, possão ~er r"'eeld
,tos no pr.oxim@ seguinte, senão na maneira ,abaixo de-
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darada.no §. s. Ao mesmo tempo se elegcráõ. na mesma
fórma entre os ditos Deputado's um Vicc:-Provedm ~

tlm SubsritlHo I para occuparem gradua).ment.€ Q ll!ga'r
do Provedor nos casos de m~t.e I ou de imped,i,menro.

"4 Sendo a dita Companhia formada do cabedal e
substancia propria dos interessados.oella, sem entrarem
cabedaes da Fa7.enda Real, € sendo, livre a cada um
diôpôr c,jos seus proprios bens I como lhe parecer, que
ma-is·lhe póde ser conveniente: Serão a dita Compãnhia
e go.verno ejella imrnediatQ8( á Real Pessoa de V. Ma
gestad~·I. € indepcBdt:nr-es G1.e todcrs os TriblJnaes rnoé}io-.
((!s e menores; d~ tal sorte, ql)e p0l: ne.nhum caso I ou
accident€ se intromena nella I nem. nas. Stlas d'ependen_
eias I MinistF0, ou Tribunal algum d.e Voss:l Magesta
~e ,. nem lhe possão impedir, ou encontrar a administra_
~ão de tUGo. o qkl.e a ella tocar, nem pedirem-se-Ihe
contas do q,lIe obrarem j: porque essas devem dar os.
Del"uta.dos, que sahil1em, a(;,s que enJrarem I na. fórma.
do seu Rrgimemo: e ist0 com inhibiçã.o a todos os'
ditos Tribunaes e Ministros, e sem embargo das suas
respectivas jurisdicções;: porque, aindaglJe pareça que
9 maneie dos. negeci0s da mesma Çompanhi~ respeita"
a estas, GU á,q.l:leUas jUl'isdicções, como elles não tacão
i Fazenda d,€ V. M;lgest-ade I senão ás pessoas, que na,
dita Compa;nhia mettem seus cabedaes I per si os hão.
de: geverna,r eQm ajurisdicção separada e privativa,.que
V. Magestade ll)cs. concede. ~erendo porém a.lgum.
Tri~unal: sah~.r.da M'esa desta adLl)inistração alguIDélJ
~(Hl&a, (gnC€rnellt~ aQ Real serviço, fará escrever· pclo
&€u Secretaria, ao da referida. Mesa I q~e), sendo pac
c:lk in[ef.méJd,. I, lh~ Qrdenará o que deve responder•.
QyandQ s~ja (ousa:" a que a. M'esa ache que lhe não
convem deferir I O, Tribunal, que houver feito a per
gunt~ t. pod~rá consultar a. V. Magestade I pafa que
QU'lipdo íJ, sobr.edita· Mesa I resolva Q que n;lais for ser•

.vido. E succedcmdo. fallecerem n~ America, ou em
Qutra parte» os AQ[~linistr~dores e Fc:itores da mesma
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Comp'anhia •. não poderáõ nunca intrometter.se na a-N

recadação dos seus livros e espolias os Juizos dos De.
funtos e Ausentes) nem os Juizos dos Orfãos. ou algum
outro) que não seja o da Ad min istração da Companhia
nos respectivos lugares) onde os sobreditos Administra.
dores e Feitores fallecerem j a qual Administração ar-

. recadará os referidos livros e espolios)·e deHes dará
conta á Mesa da Companhia nesta ·Cêrte. para que ~

separando o que lhe pertencer. -com preferencia a
quaes,quer outras acções) mande então 'entregar os re.
manecentes aos Juizos) ou Partes J onde e a quem per.
tencer. O que se entendera tambem a respeito dos Cai.
xas e AdminIstradores desta Côrte) com os quae;
ajustará a Companhia contas na sobredita fórma até á
nora de seu faHecünento) ouvidos os herdeiros J sem
que a estes possa passar o direito ,de adminilitração.
que será sempre ·ir:Hransrnissivel...

"5 'O Provedor) Deputados e Conselheiros serão
nesta primeira fundação nomeados' por V. Magestade
para servirem por tempo de tres annos ; findos os quaes.
darão conra com entrega aos que forem eleitos nos seus
lugares. os quaes .lha tomaráó da mesma sorte J que se
praríca na Casa dos Depositas ptibli-c~s da ,Côrte' e Ci.
dade. Parecendo porém aos inte'ressados torna,r a reele..;
gçr algum) ou alguns delles) só poderáõ 8'er recondu.'
zidos aquelles. que tiverem a seu favór duas partes
dos votos pelo menos. Aos primeiros nomeados por.
V. Magesrade dará juramento o Juiz Conservador de
bem e fie1mente administrarem os bens da ComlJanhia,'
e de guardarem ás partes seu direito: e aos que. pelo
tempo futuro se elegere.m J dará o mesmo juramento nel!
Mesa da Companhia o Provedor J que acabar J em um
líVT0 separado. que haverá_para este effeito. .

6 Todos os negocias J que se propuserem na Me..
sa. se venceráõ por pluralidade de votos j e a tudo
Q que por eIla se fizer e _ordenar nas materias J per
ilenccntes a esta Companhia .. se duá inteiro credito J
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~ ter~ sua d.evida e' plena'rià execuçã~ ~ . d-a mesma
sorte, que se usa nos Tribunaes de V. Magestade;
-com tanto que na sobredita Mesa se não disponha
cousa J que altere as Leis e Regimentos J que se achão
estabelecidos para o ESfado do Brasil, ou seja con
naria ás mais Leis de V. Magestade, alem do que
'se acha permittido pela presente fundação. Elegeráõ
'Os sobredir-os Provedor e Deputados os Officiaes , que
julgarem necessílrios par:a o bom governo desta Com
panhia, assim nesta C-ôrte e Reino J como fóra delle.
Sobre eHes terão plellar·ia jurisdiéção de ~ suspen
derem, púvarem, e fazerem devassa r, provendo ou
tros de novo nos seus lugares. Todos servirá-õ, em
quanto a Companhia os quizer conservar, é lhe to
mará contas dos ~eus recebimentos, e dará quitações;
firmadas por dous Deputados, e selladas <:om o Sello
da Companhia J depois de serem vistas·e examinada~

pelo Contador della. ' ,
7 Terá esta Mesa um Juiz Conservador J que com

,jurisdicção privativa e inhibição de todos I ás Juizes
-e Tribunaes conheça de todas as causas contenciosas •
cm que forem Auctores, ou Reoi os Deputados Con
selheiros , Secretario, Provedor dos Armazens, Escri_
vães e Caixeiros, ou as ditas causas sejão Crimes, ou
Civeis J tratando-se entre os ditos Officiaes da Com..
panhia ;' e térceiras pessoas de fóra deIJa. O qual Juiz
Conservador fará ad vocar ao seu Juizo nesta Cidade
de Lisboa por mandados, e fóra ~elIa por precato
rios as ditas causas ~ e terá alçada per si só até cem
cruzados, sem appelIação nem aggravo, assim nas
causas Civeis J como nas penas por eIJe impostas ; po~
rém nos mais casos, e nos que provados merecerem
pena de morte J despachará em Relação em uma só
i~stancia com os Adjuntos, que lhe nomear o Rege_r

dor" ou quem seu cargo servir; e na mesma fórma
expedirá as cartas de seguro nos casos, em que só
devem ser concedidas, ou negadas em Relação. Assim
. LL. Ex/r. 'Tom. UI! Kkk .
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,o dito Juiz Conservador. <romo o 'seu ES€rivão t

M~irinho ) .serãoj nomeados. pela. dita Mesa) e CO/1..

,firmados por V. Magestade) ql:le obrigará os Mi.
nistros. qu~ for.em eleitos p<,;lll Companbia) a servir
em o dito cargo; e isto sem embargo da Ordenação

Liv. 3.-'TiIJ. 12, e das mais .Leis) pubhcadas até o'pre..
~ente sobre as Conservatonas; porque como o Juiz.o
desta se não toma por gratuito pri vilegio para mo.
Jestia e vexação das partes) senão por via de eon..
.uacto oneroso. para serviço de Deos. de V. Magc';
.st,!d.e; para bem cotnmum de seus Vassallos, e para
boa a'dministração da Companhia, aprelito dos Navio:!
della e caçtas. que no Real Nome de V. Magestade
ha· de passar, ne precisamente necessario por todo~

~stes justos motivos o dito Juiz Conservador. Pbrém
~s questões, que se moverem entre as pessoas inte.
lessad:a~ na mel!ma Companhia sobre os capitaes, ali
lucros delles, e suas dependencias • serão propostas na
Mesa da Administração. e nella determinadas verbal.
mente em forma mercantil, e de plan.o pela verdade!
~abida. sem fórma de Juizo'. nem outras allegações.
que as çios simplices factos ~ e as das regras. usos e
costumes do commerciG e da navegação) commum·
mente recebidós. sendo a isso presentes o Juiz Con.
s.ervador .,e O Procurador Fiscal da Companhia) a qual
determinará) com o parecer dos sobreditos dous Mi..
Ilistros, todas as causas. que não excederem de tre.
7.entoi mil reis, sem appellação. nem aggravo; e a~'

~ue forem de maior quantia. não estando as partes
pela determinação do!; sobreditos Julgadores) se farão
presentes a V. Magestade por consulta da Mesa) para
nellas nomear os Juizes. que for servido. os quaes as
jillgaráõ na mesma conformidade) sçm que das suas
determinações se Rossa interpôt outro algum recursQ
or;dinario. ou extra00rdinario. nem ainda a titulo· de
rdista; e isto tud0 sem embargo de quaesql:ler dispo
sjções de Direito e Leis J q!Je o contrario tenhão esta~
bJecido. . . '.'
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r~ Passará o oito Conservador por cartas) 'feitas na
Relll Nome de V. Magestade. as ordens t que lhe fo.;
rem determinadas pela Companhia. assim para o bom
governo deHa. como para t'Ümar embarcações para as
suas madeiras e carretos -dellas) as quaes se poderáó'
cortar onde forem necessuias. pag,ando-se a seus GO
DOS pelos preços. qrue v.a1er.em '. e para obrig9:r traba
lhadores. barqueiros) taverneiros e -os mais ·ártifices
a que sirvão a Companhia I pagando-lhe seus salarios;
e se lhe não poderáõ comar ) nem ainda para o troço,
os marinheiros) gorumetes e 'ma.is homens) <:Iue esti
ve,rem o~c~pados nas suas Frólas e ministerios dellas
FeIos MInISrrOS de V. 'tv.lagestade; antes) sendo-lges
necessarios outros) se pediráõ aos Mi~istros, a quem'
tocar. para lhos mandarem dare; e para tudo o mais.
necessarío para o hom gó.verno da Companhia. poderá
e~ta emprazar ·os Ministros de jUliltiça) que não derem
cumprim~nto ás suas ordens. paTa ,a Relaçã6) onde
iJ-ãó responde.r. duvido o diro JDiz Conservador) O

<iual virá á Mesa da Companhia toda" a$ vezes·que
ie lhe der .recado • !lef.ldo nella assento decoroso.

9 Sendo indispensavelmente necessano t que ;a
Companhia tenha casas e arma.zens sufficientes para
e'seu despacho. guar.da dos seus eofres. aposento dos
teu-s Oaixeiros. ,e armazens da~ suas fazendas: e 'nã0
$e~cl0 ~possiv€l. que :tudo isto slt:ia fabricado com a
"brevidade neoessar<Ía : Ha V.,M2lgestadc por bem man
dar-lhe ,despejar e entregar por emprestimo as ~asas

e armazcms jU11t9.JC por cima da Igreja de Santa An~
~nio • onde preselTtemente se guardão os depositos pu
blkos<. ml!Jdando-se estes log.o para as outras casas,
~l!le V. Magestade mandou edificar no Rocio para
~te effeito.; e outrosim tomaráó por aposentadoria
t6dàs M mais casas e annazens. cobert<>s e :desoo
bertos. que lhes forem necessarios. assim daquella vi-.
~haFlça • como' na Boa.vista t pagando a sel~S donos
OS all!Ugu:er~s. €m que se aittlstarem) ou se a·rbiu:aI.fm

Kkk2 '
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por Lonvados l nomeados ~a contento das partes ~ e tle..:
rogando V. Magestade para este effeito quaesquér
privilegias de aposentadorias l que tenhão as pessoas l

a quem se tomarem, ou que neHes renhão lecolhido
su.as fazendas. Tambem V. Mages-rade he servido
conceder_lhe no mesmo sirio da Boa-vista, e praia
a elle adjacente, o lugar e area l que for competente
para edificarem estaleiros para se~lS Navios, armaiens
para a guarda de tUQo o q~e for a elles pertencente,
ç estancia para conservarem suas madeiras I f,1bri
cando.se tudo em fórma, que não cause á visinhança
prejuizo I que seja attendivel.

10 Alem do sobredito concede V. Magestade li
<:enç.a á Companhia, para fabricar os Navios I que
quizer fazer, assim mercantes, como de guerra, em
qualquer outra parte das Marinhas desta Cidade e Rei.
no l e nas Capitanías do Grão Pará e Maranhão;.e
Rara o córte das' made.iras l pedindo licença para corta~

é\-S qu:e lh~ Jorem necessarias pela via. a que toca I e
dilndo..se...l he com .rodo o favor e brevidade l com pre
ferenci~ a todas as obras J que não forem da fabrica
de V. Magestade. ;..

. J f. Poderá a sooredita Companhia, mediante li

licença de V. Magestade, mandar tocar caixa e levan.
tar a gente de mar e guerra l que lhe, for necessaria
para gu.arnição -das suas Frotas e Náos l assim nesta
Cidade l Reino e Ilhas, como no Grão Pará e ·Marta
nhão, a todo o tempo que lhe convier) fazendo-lhe
as.pagas e vantagens t que acordar com eHes. E sue
cedendo que na' mesma occasião mande V. Magesrade:
fazer leva·s de gente, prece~endo as do serviço Re~l ~
se segu-iráõ logo Ít'llmediatamente as da Companhia 3
porém havendo urgente necessidade nella., conswlt·an
a V. Magestade, para qlle se sirva de lhe dar ;li oe",,:'
cessaria providencia.. _

. 12 E pOllque para- Frotas de tanta- importância. J e
de cujo govem~ .depclldcráõ (com o favor Div.ioo)!
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todos os hens espirituaes etemporae-s acimá dec1arad.os,
se devem eleger pessoas de grande satisfação e confian
ça; He V. Magestade servido permittir J que a Com-'
panhia escolha os Commandantes, Capitã~s de M.ar e
Guerra e mais Officiaes, que lhe parecer J para o go
verno e guarnição das Náos J que armar; propondo a
V •. Magestade de .duas pessoas para' cada posto. por-

. consulta. que para isso lhe fará. para V. Magestade
se servir de eleger e confirmar uma de11as; dando V.
Magestade licença aos que estiverem oecupados em
seu serviço para exercitarem os ditos cargos, que se.
rão annuaes, para que com mais zelo e cuidado acu
dão ás suas obrigações os nelles empregados; porque»
dando a satisfc,ção, que se espera, serão tornados a ele.
ger com approvação Regia: Havendo V. Magestade.
assim a elles, como aos soldados. os servlços, que
nas ditas Náos fizerem. como se forão feitos na S\lll

Real Armada, ou Fronteiras do ReinQ, para lhos re.
munerar conforme as fés de afficios e certidões, que
appresentarem; o que se entende ajuntando certidão
da Companhia de como nella derão conta da obriga...
ção de seus cargos, e sem eIla não poderáõ reqúerer
a V. Magestade • nem os seus adiantamentos. nem o
despacho dos ditos serviços.

13 Depois de confirmadas por V. Magestade aS'
'pessoas, que a Companhia eleger para os ditos postos.
Jhe passará -o Secretario della suas patentes, com â
vista de dous Deputados na volta dellas., para serem
assignadas pela Real mão de V. Magestade. Os Regi
mentos. que se derem aos Commandantes e Capitães
de Mar e Guerra"-;Serâo primeiro consultados a V. Ma.
gestade pela Companhia•. E sendo servido de os a~
provar. os fará o Secretario della no Real Nome de
N. Magestade. para que com vista de· dous DeputadoS"
aejão assignados'por sua Real má(). Com declaração i
que os ditos Regimentos, depois de firmados, torna...
áõ.á..Mesa.díl CQmpanhia para os entregar aos dho.s· -
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Gemmand otes e Capitães ,... fazendo 'elles termo ao'pé
00 registo do ul Regimento de darem na dita Compa_
nhia coot......de tudo o que obrárão. E das ex.cessos, que
fizerem , e devassas, que dos seus procedimentos tirar
o jlú.z Conservador, se dará vista ao Procurador Fiscal,
que a Companhia constituir, confirmado por V. Ma.
gestaqe, para lhe dar cargos, os qUà-es serão depois sen.
rencendos na C~sa da Su pplicação pelo Conservador e
Adjuntos, que se lhe nomearem, na fórrna acima dita.
. :14 Sendo J1otorio a V. Magestade, que de pre.
sente não ha neste Reino Náos de guerra, que a Com-.
panhia possa comprar; nem de fóra se poderião mau.
par vi'f com a brevidade e boa c<msrrucção competen.
tes -: E não lhe sendo OCCUlt0S nem os encargos, que a
mesma Compaif1hia toma sobre si , exonerando a Corôa
60S Comboios das Frotas daquelle Estado, e da guerra
das suas costas; nem os grandes gastos e despezas ,
que a mesma Companhia será 'Obrigada a fazer nestes
pri'Ocip,ios , assim cm Navios e aprestos delles J

corno nas suas cargas: se serve V." 1Yl'agestade de
lhe fazer mercê e doação, por esta ve.z sómente J

qe duas_ Fragatas de Guerra., :uma -de qua~enta até
çililçoenta peças., ioutra de trinta até quarentá J pam os
Comboios, e successi vo serviço da mesma Campa
lihia.

f 5 Todas as .pre"Zas , que as-Náas da 'dita Compa.
nhia fizerem aos inimigns .Giesta Corôa t assim á ida;
como ~ vinda, ClH1 p>or 'qua'lqller ,0UUO titulo que seja,
pertenceráõ sempre á meRma Companhia para delIas
dispore.m os seus 3ep,u.taaos, como hem .lhes pareoer;
e por melilhum modo :tmcara á Fazencla de V. Mag.estaue
<;o~sa 'alguma deltas.
" 16 Nenhum dos Navius da Companhia se IlhJe to·
mará para o Real servjço, aindaque seja em casos de
",t:gente necessidade. acontecClildo 'p0rém (o qwCl Oe03
Hão permitta") que esta Corôa tenha inimigos, que ~om
poderosaAnqada \'C:nhão infestar 'a]i castas.d(:s.te Rel~
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ou invadir os seus portos·e ba.rras, de modo que' sejão'
necessarios os ditos Navios para que a Armada de V"
Magestade lhe possa fazer opposição com o reforço
delles, neste caso lho mandará V. Magestade fazer a
saber, para que o Provedor e Deputados com toda~

suas forças acudão ao necessario do dito soccorro',
como bons e leaes Vassallos: com tal declaração po..
rém, que os CllstaS. que fizerem, sahindo fóra do dito
porto no apresto do dito soccorro, pagas e manti.
mentos da gente do mar e guerra (que constaráó por
~ertidões dJ)s seus Officiaes. a que se dará inteiro cre
pito), e qualquer Navio J que no caso de batalha, ott
de risco ao mar J se perca, lho mandará V. Magesta..
de pagar em dinheiro de contado da chegada dos ditos
Na vias a seis mezes; e não se lhes pagando. findo o
gito termo. se descontaráõ nos direitos dos primeiros
generos. que vierem do Grão Pará e Maranhão; e isto
Feio grande damno J que. a Companhia receberá de
qualquer interrupção no curso das suas viagens; po..
rém. se os ditos Navios não sahirem deste porto a·pe..
lejar, não lhe pagará cOllsa alguma a Fazenda de V.
Magestade.

17 As Fróras da Companhia sahiráõ sempre deste
porto. e dos do Grão Par~ e Maranhão. nos proprios
e devidos tempos, que se achão determinados por V.
Magestade no seu Real Decreto de 28 de Novembro de
J 753. Porém querendo .l mesma Companhia enviar
alguns avisos, que considere necessal ias. o poderá fa.
zer. consultando primeiro a V. Magcstade as razões ,_
que tiver para os despachar. E sendo approvadas, o
Secretario da dita Co.mpanhia fará as cartas em Nome
de V. Magestade J assiglladas por sua Real mão» e com'
vista de dous Deputados (que assignaráó na volta) para'
os Governadores e Capitães Generaes. Aos quaes he V.
Magestade servido J que se não dê nenhum outro aviso,:
n~m despache ordem por via de Tribunal algum) nem
amqa' fumada por V. Magestade sob~e o tocante aD·
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manejo) governo; retenção) ou partida das ditas Frotas
e Navios de a~iso I salvo aquellas) que forem passadas
pela Secretaria da sobredita Companhia I e com a vista
de dous Deputados: e sendo pelo contrúió) manda V.
J\tlagestllde, que não tenhão força I nem vigor I nelTl
~ejão obrigados a cUOlprilas) antes sim a lhes negarem'
o. cumprim'ento.' O que· se entende den'tro nos limites
das Leis'e Ordeliações) que se achão promulgadas so•

. bre o commercio e navegação da America Ponugueza;
porque obrando a Companhia contr·a eIlas I se dará
conta a V. Magestade, para que, sendo ouvid'a a mesma
Companhia I resolva então V. Magestade Q que mais
ccmvier a seu Real serviço.
; 1·8 Os Governadores e Capitães Generaes, e os

outros Governadores I Capitães móres c Ministros dos
,pónos das Capiranías do Grão Pará e Maranhão I ou de
qualquer outra do Estado do Brasil) ou deste Reino, não
terão jurisdicção alguma sobre a geme de mar e guerra
da dita Companhia, assim no mar I como na terra;
porque esta jurisdicção sómente será dos Commandan..
t~s ,.salvos pàrém os casos, em que estes pertendão
alterar nas demóras das Frótas, e fórma da carregélção
delIa's as Leis e Oraens de V. Magestade. E querendo
os mesmos Com mandantes e mais Cabos da dita Com..
pánhia alojar suas gentes em terra, os Governadores,
Gfficiaes de ,Guerra e Ministros de Justiça daqueIle
Esracd~, e de qualquer outro, aonde su'cceder chegarem,
as m,andará0 alojar nas partes I que lhe forem pedidas.,
a"té se tor.tlarf;m la recolher aos d~ros Navios. ,

t J 9 ·Por quanto a dita Companhia ha de ter algtlrna~

emba:l'cações pequenas para lhe servirem de avisos) em,
nenhum 'caso poderáõ os Goyernadores e Capitães Ge
neracs daquelle Estado) ou qua~squer outros Governa.
d0res deUe. despachar para o Reino embarcação alguma
f6ra da conserva das referidas Frôtas. E havendo algum
Sl:Jccesso t em que seja precisamente necessario avisar-se
'õl V. Magestade, 9 poderáõ fazer nas ditas embarcações r



EXTRAVAGANTRL #9

cila Companhia. Porém qU1\ndo ·estas falta.rem! -e for
preciso virem outras embarcações, viráõ sem.pre de
vasio; pois que, além de se.,. isto o que ,mais convem
para a seaurança do dito avisq .assim se evitaráõ os
damnos., bquc do Contrario se seguirião aos ,interesses da
mesma Companhia. E vindo carregados, ou em parte.
ou em todo., ·se perderáó os cascos e a carga a favor da
pessoa t ou .pessoas, por quem forem denunciados, pa
gando ·os taes denuncialHes á Companhia a avaria, que
parecer competente. E no caso., em que seja necessario
mandarem-se transportar madeiras .para -os Armazens
pe V. Magestade, será sempre feito -este transporte nos
Navios da Companhia, a qual se obriga a ter para isso'
as embarcações, que forem competeRtes; .com tal decla
raçãe., que tres mezes antes da partida das Frótas deste
porto envie o ·Provedor dos Armazens ao Secretario da
Companhia uma distincta relação das madeiras t que ha
de transportar, com as suas medidas expressas: reser.
vando-se -o estabelecimento -dos pr.cços dos frétes t que
se hão de ·pagar destas madeiras t at-é que com maduro
,.exame e maior experiencia se possa regular, de tal sorte.
que a Fazenda Real os receba com heneficio, sem que a
Companhia padeça detrimento: bem vis~o,Ci}ue sempre
será menor o pre'i0 das madeiras miudas" que se pude
rem _accommodar por lastro., e maior o das grandes.
que necessitarem de v/ir em Navios separados•

. 20 Semelhantememe não poder.á sahi·r·destCls Reinos
para os referidos Estados emharca,ção alguma" que não
seja no corpo da Fróta da dita Companhia. E sendo
necessario irem ;alguns Na,:v.ios de ,fóra 'pau aviso. ou'
outro justo fim. ainda ,a ·mesma Companhia os não po
.Gerá mandar. sem preceder -licença de V. Magestade.
E os que o contrario fizerem •.perdel'áõ·os Navios e suas
«::argas na sobredita fórma. E os Mestres e PilotOs, que
s~~apar~arem das Frótas e Comboios dellas, não pode.
~~o mais ser mandadores, em,quaesquer Navios que se.
Jao;; e serão condemnados em·.duzemos cruzados J

LL. Ex/r. ':rom. llJ. . LU



applicados para a Irmandade dos Navcgailtcs, e cm
dous mezes de cadêa.

2 I Chegando as Náos de Guerra da dita,Companhia;
a formarem Esquadra t levaráó as armas· de Vossa. Ma...
gestade nas. bandeiras da. capitania e Almir.ama., e a
divisa e empreZ:<l delta. sel'ái llma bandeira á.quadra com·
a I mugem de Nossa· Senhora da Con~eiç~o., Padroeira,
deste Reino .. sobre a· Esti'ella e Ancora" que consti.
tuem as Armas, que V. Magestade se serve dar á dita·,
Companhia. Os e~Hilos. que os Comrnandantes destes.
Navios hão. de guardar, quando se encontrarem com a
Al'mada Real, ou Esqll.;ldras de V. Magestade, e Náos
da (ndia, irão.declaradOs no Regimento ,. que se lhei-.
d€'r ,. assign.ado pela Real mão de. V-. Magestade.

2-2· Para esta Comp'anhia se poder. sustentar, e ter
algum. lucro, compensativo não só. das despçsas~..que ha,
de fazer com os Navios de Guerra·, e suas· guaFni~Õ'es ,.
e com os mais enca-Fgos" a"que por esta fundação se· su.
jeita j mas tambem dos grandes benefic.ias, que. ao ser...
viço de Vossa Magestade, e. ao..b~m. commum deste
Reino e daqueHas duas Capitanias se seguiráó do c.om•.
mercio, que pelo meio da mesma Companhia se ha de'
frequentar: he V. Magestade ser.vido conceder.lhe oel.:.
las o referido commercio exclusivo, para· que. nenhuma·
pessoa (I) possa mandar, ou levar ás sobrcditas.duas.
Capitanias e seus pórtos , nem delles. extrahir merca-
darias, generos, ou frutos alguns '" mais do que a mesma
Companhia. que usará do dito privilegio exclusivo •. na
maneira seguinte.

23 Nas fazendas sêccas y exceptuando farinhas.e
comestiveis sêtcos, não poderá/vender 'por mais de
quarenta e cinco por cento em cilJla do seu primeir()
custo nesta Cidade de Lisboa, quando forem p~gas

com dinheiro de contádo. E sendo vendidas a credito.
se accrescentará o juro de cinco pbr cento ao anno •
rateando.se pelo tempo, .que durar a espera•.E isto em

(I) Vil!. Alv. de 29 de Julho de 1758.
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attet\'ção a que os frétes. seguros, Comboios, direitos
de entrada e sahida ~ empacamentos, carretos J com
missões e mais despesas das ditas fazendas hão de ser
por conta da Companhia. . .

24 Nas fazendas molhadas, farinhas e mais comesti_
veis, que forem sêccos e de volume. não poderá tam_
bem vender por mais de qu.,inze por cento, livres para a
Companhia., de despesas., ,[rétes, direitos e mais gastos
de compras J embarques"entradas e sahidas. O que com
tudo se 'não entenderá no sa.l J que a Companhia deve
levar deste Reino J a quil ser.á sempre obrigada. a ven.
der pelo preço certo e inalteravel de qmehentos e qua
renta -reis cada fanga. ou alqueire daquelle Estado.

2'5 E para justificar as StIas vendas .• e- que 'Cumpre
com -exactidão dos sabreditos preJYos, será obrigada a
mandar aos seus respectivos Feitores, 'em fórma "au
thentica. assignadas por todos os D~utados. e muni.
<Ias com o Sello da Cempanhia. 'fara assim as faterem
'Patentes ao.pêvo., as carregações e contas do-custo das
fàzendas., que levn cada 'FróEa, ou Navio de "viso.,
para que cada um dos compradores possa examinar o
verdadeil'a va10r dos generos, que .tiver apartado, sem
nelles poder sus,peitar a menor fraude. ,E .para que esta
lique pgr ·todos os modos excluida. se declara, que pela
-administração do Provedor e Deputados desta 'Compa
nhia e dos Feitores. ·que nella se-empregarem no Est~do

do Grão Pará e Maranhão, lhes pertencerá sómellCe ao
commisS'ão de seis ípor cento, contados na fórma 'Se
guinte: dous por cento sobre o 'emprego 'e despesas I

<fue se fi'L~rem nesta Cidade com a expedição'das Fró.
tas e mais ',expedições da Companhia: dous por cento

. nas 'vendas, que se fizerem no sobredito Estado do Grão
Pará 'e Maranhão: e dous por cento 'no producto dos
retornos e despesas nesta CiElade..

2t6 POI'~m se as sobreditas fazendas neste Heino fOe
re~ permu~adas a trôco dosgeneros d:lquelle Estado,
cUJo va.fer hc -Íncerlo) c depende do livre arbítrio dos

. LU ~



vend:edores· t' nésr-e caso fitará o· ajuste á' avença: àaJ
pU'rtes; porque· não lieria justo. nem que os habitantes
d-aquelle· Estado quizessem reputar tanto os seus gene_
J-OS t q!Je causassem prejuizo. á CompMlhia· j nem que
ao Companh·ia· os. abatesse de sorte, que. em ve1J de
animar- a· agricultura dcIles • impossibilitasse os Lavra..
dores para- a preseguirem a sendo. o principal interessc~

daqueIle· E'Stado.
27 Nestao consideração· t E}l1andb as ditas. vendàs e·

permutações.. se não pudérem concordar á avença das-.
partes. ficará, sempr.e livre aos Senhores ddlás faurem
transpor-tar pa1" sua coora· a es-~es Reinos- as generos·,.
que cult·ivarem·, ou aas correspondentes t q.ue bêm lhe"
parecer-. ou· á-. mesm~' Companhia ... par-a lhos benenGiar(
flesta Côrte; pagando com letras sobre os seus produ•.
etos o que deverem á· sobFedita Companhia; a qual,
será obr~gada a· rece·ber os r~fe-r·idos gemeres nos seus-.
Navios., paga-ndo-se.. lhe pelo transparte delle-s os frétes
costumados; a trazeJos tão seguros ~ bem acondic-io
Jlados t c'omo os_que lhe forem-proprios ;. e a~ não os'
vender· nes-ta Cidade por· pre~os menores daquelles.,.
em que regula-r os· seus· propr.ios . .genems ;' pagando.se
sómenre da-commissão j no caso t em que a· Companhia·
sêja a veAdedora~;- e- da seguro·, ·no..,caso a_ (lID' que pa..
reça ás--pa-rtes segurar-•.

'28 Porque· tambem-não-S'er-ia'justO', qye a mesma
Companhia- prejqdicasse tanto aos negoc.iantes. destes.
Reinos· e da<:J ueIJa-s Gãpitanías " q.ue vend'em por milPo
da t que·, não lhes. fa2endE> conta· o -seu trafico t vieSl-
s-em a· se·r· ne<':cssfta.oos· a largalo t faltando-Hies- com·
dle- os meios pa,ra· susrentar.em as suas casas·e familias j,

não-poderá.> a sobredita-Companhia vel'ldernunG-a per
miudo·; mas. a(}t~s· o-f:lrá· sempl'~ €-m grossa-s.parridàS
per si e seus Feitor-es; as· quaes nesres Reines nã()

oderáõ nunca ser menores· de duzentas mil- reis a·

f')em de cem mil reis nas Capitanías do" Grão Parã,~e

Maranhão j fazendo-se sempre as vendas nos arma~
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'tens dá' mesma Companhia' e nunGa em' tendas, ou
semelhantes casas particular.es.;. e não se podendo in~

trometter os Correctores por qualquer modo, ou de
baixo d~ qualquer titulo, ou pretexro, n.as sobreditns
vendas em grosso, que sempre serão feitas pelo sim":
pies. e \inico ministerio, dos Feitores da mesma Com
panhia.
. 29 Nenhtlm'a' pessoa', de qualquer qualidade, ou)
eondição· que seja I poderá mandar, levar. ou intro
duzir as sobredítas- fazendas -sêcGas ,. ou molhadas I nas-·
ditas Capitanías' l sob penal de'perdimento del1as I e de'
áurro ranto I' quanto· importar () seu valor,_ sendo rudo'
appliaado a- fa·ver dos d~nunciantes t- que poderáõ dal'
ás suas denuncias em segredo,. ou· em publico; nesre
-Reino,: clianre do Juiz Conser.vador da Companhia; e:
naquelle Estado, perante os· Ministros Presidentes dir
Casa da InspeGção. O' Ou.viclores Geraes,_ onde não
houver InspeQrbres;' as· quaes todos farão norificar as
denuncja~ões. aos Feiror.es·. da Companhia, para se.
rem partes nellas I vencendo o quinto do seu valor; e
não o €umprindo- assim, se haverá por sua faz.e.nda o
ôamno, que dísso resultar. -
- 30 i Porque os moradores, daE1uellas Capitanias , co~
nhecenél'o a. falta, que n€lIas fazem os escravos ne.·
~ros, de cujo serv.iço se tem seguido tantas utilida,cles
aos outros Dominios de V._ M~geslade na America
Portug'ueza,~_obtiverão em Resolução o de 11 cie Julho
c:le {·7'f2), expedida em Prov.is5Q do Conselho Ultrarna.
rino'·de·z2 d~ Novembro do mesmo anno" a faculdade.
'de formarem uma G:ompanhia•• para resgatar os dicas
cs~.ravbs nas Costas de· Afrka., a qual com effeito pro
puzerão no sobrediro.plano de 15 de Fevereiro do anna·
:proximo passado e.- carta de 4 de Março do mesmo.
-anno j ha V; Magestade por bem, que a..di·ta facul.
dade tenha o .seu .cumprido effeito nesta. ..Companhia-•.
-'Para que só ella po sa e.xchlsivamente inrroduzir os
fcferidos çscravos negros nas sobreditas. duas. Capita..
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nías, e vendêlos nellas pelos }:>reços, em que se ajustar,
pagando os costumados direitos á Real Fazenda de
V. Magestade.

31 Para mais favorecer aquelle Estado e esta Com~
panhia, ha V. Magestade outrosim por bem, que nos
direitos de todos os generos e [rucros ·da producção do
Grão Pará e Maranhão, que forem navegados pela
CompanhJa, se observe daqui em diante ·0 s~guinte:

'Os que for-em transportados para O1(;Or-lsumo <1os Reinos
de Portugal e dos Algarves .. e que deUes se navegar.e.m
para quaesqwer Dominios ,de V. Magestade, pagará~

os direitos grossos e miudos,. que até agora pagárão:
prorogando V. Magestade com t·uda ·o.actual indulto
·do Café por outro decennio .. a bem .do estabdecimenta
da mesma Companhia. E porque, .podendo estes Reinos
aprov;eitar.-se, cem grande ·uti,Hdade de 'Scrv~.ço Reai,
·e do Bem :commU'tn delles, das rnuit.as ·e excelleme.
madeiras .. que ;procllu,zem ,as ~e<f'fas daquelle Estado ,_.
nã0 he possive!! que 'ddie se :transportem, pelo nota.

, :rio impedimemo" com que a isso obstão os exorbitantes
direi{os ,com que se·.achão gravadas no Paço da Ma.
<leira.; he V. MagesEade servido -den~gar nellta parte a
Regimento daquella arrecadação para os effeitos de
que as madeiras, qlJ'e forem [.ranspqrtadas pela COII\~

panhia na sobrcdita f&rma, para se gastarem dentfo
nos mesmos Reinos, paguem sómen.re a :di~i_ma em
especie ~ sem outra avaliação, ou encargo algum,
.qual~uer que ene seja; e de que as madeiras, que fo-.

. !em. transport~das pa'ra os paizes. E.strangeiros , sejão
mrelramente livres de todos os dIreItos de entrada e
sahida. Os outros generos '(exceptuando o Café, e as
referidas madeiras), sendo extrahidos para os paizes
Estrangeiros, não pagar.áõ mais do que as miudas ) e
ametade dos ·direitos 1 que presentemente pagão pelas
actuaes avaliações, no 'Caso. em que cheguem a ser
despachados na Casa da I ndia ; porque J qu-erendo a
CGmpanhia fa~êlQs transportar por baldeação J o IX>-
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derá. liv.remente fazer t assim e da mesma sorte t que
se hou>vessem entrado em Navios Estrangeiros t e fos
sem nos seus respectivos paizes produzidos: pagando
neste caso sómente quatro por cento. e os emolumen.
tos aos QffiÚaes. que costumão assistir ás baldeações t

para segurarem t q,ue os generos baldeados bajão de
sahir com effuito do-.Reino: concedendo V. Magestade
seis mezes- de esper·a para o pagamento dos direitos dos
sobreditos. gener.os. que forem extrahido$ para os pai.
z-es ·Estrang.eiros; e· prohibindo •. que se lhes- d~m.l.

despachos'" entrando. em Nav.ios. que não sejão da,
mesmal Companhia·..
. 32 Para mais clareza e--- mais prompta expedição,

dos direitos I que a Companhia deve pagar a V'. Ma..
gestade. e para' que o Real Erario de V. Mage-stade os.;
possa perceber,. sem que a.navegação •. e- os effe,ítos·
da Companhia padeç.ão demoras.e e.mpates • que,. sendo·
sempre contl'arios-ao.Commercio • seriãa mais·.ímpro•.
prios em·um negocio mercanril .. que V. Magesradc se·
serve proteger com tão distinctos e, especiaes favores;.
ha V. Magestade-por bem ._que t()do~ os sobreditos di.
Feitos e-emolumcmtos. de enrrada,. sahida, e baldea•..
ção. que se arrecadarem para a Fazenda Real. ou se.:
pe:rccoerem· a titu.lo de próes .• precalços·. salaFios das.
Mesa·s de ·despaeh~~ e seus Offiêiaes. ou se, paCT.arem.
por qualquer' outro titulo que seja.• se reduzão s~mpre
a uma só-e unica somma.., e' a!um só e unico bilhete •.
na.confO:rmidade. do capitulo terceiro do novo Regi•.
mento .da AlfaRdega· do Tab'aw.• dada. n.esra Corte a·
16- de Jàneiro de I 't5-1 L O 'qual c'lpirulo manda V'.
Magestade observar a. este [proposiro em tl:Jdo e por·
tudo. como neIle se conrém J sem reserva. ou restric
ção alguma. em ordem aos mesmos fins. E ha V'o
Magestade outrosim por.bem •. que os Navios de Gom.
mercio da Companhia •. despaG:handó por· sahida nas
Mesas costumadas. e pagando nellas o que deverem.
segundo as ~uas lotações. como actualmente se. prati.
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ca, sejãa ~espachados sem a menor dilação, com
preferenciá. a qllaesquer outros Navios J sob pena de
suspensão dos Officiaes ~ que o cantrario fizere/.ll; ate
nova mercê de V. Magesrade ~ e de pagarem por seus
bens todas as perdas e damnas, qu,e a Companhia.
sentir pela demora, que se Ilhe fiz.er. 'O que POVéOl-

_não r,erá lugar nos Navios de guerra, que forem arma
dos pela mesma Companhia J porque estes gozaráõ
dos privilegias, de que gozão as Náos de V. Magesta
de J não sendo sujeitos a 0\J-rr08 despadlOs, que não se
jão os mesmos, ·com que costumáo sahior as Náos da
-Corôa•

.33"' Para o provimento das N-áos ·(!\e ·guerra da
Companhia J ha outrosim V. Magestade par bem de
,lhe manda,r dar nos fornos de Va,ldezebro e moinhos
da Banda de Alem os dias competentes para moerem
os seus trigos J e cozer..em 0S seus biscouros debaixo
.da privativa inspecção dos Officiaes. que a Compa
nhia depUtar para este effei.ro. E sendo caso que nct
,ftlesmo tempo ce:lncorrá fabrica pa'ra as Armadas de
V. Magestade) repartirá o Almoxarife os di;ls de tal
sorte) qu.e juntamente se possão fazeu <JS mantimentos
da Companhia.

34 Da mesma sorte na V. Magestade por bem t

'Gue os viAhos) que forem necessarios para o provi
mento das Náos de guerra da Companhia, paguem
'Só os dtreitos da entrada e sahida) que costuma pa
,gar a FazeAda de V. Magestade dos que vem para
:a-presto das suas Armaclas) regulando-se esta fran...
queza em cada um anno pelas lotações dos Navios de
guerra, que expedir ·a mesma Companhia. A qual
-ourrosim "pod,erá mandar ao Ale~-Tejo) e quaesq~er

mitras partes destes Reinos J comprar trigos, vinhos J

azeites e carnes, para os seus prov imentos e carrega
ções ultramarinall; podendo-os conduzir pelo modo li

que lhes parecer; e sendo obrigadlls as Justiças a da.
rem.lhe barcos) carretas e cav.algadl1lras para a "Con-
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..âuc.ção .dos .referiJos .generos, pagando por seu ,di..
nheiro pelos preços correntes..No que se entender~@
5en1pre s-alvos os.casos ,de estel'llldade, e de travesSia
para revender nestes Reinos os sobreaitos fructas: d.e
tal sorte, que nenhum .dos 'Provedores, Deputados
e Officiae-s da Compannia 'poderá l1elles negociar em
..PortugaL; ou nos Algarves, sob.pena 'de perdimenta
dns .acçóes.., ·.com .que tiver entrado a favor dos denun
ciantes, de inhabilidade .pnra to.do o emprego publ~

COr, .e de cinco .annos -de.degredo para a ·:P.raç-a de Ma.
zagão; e sendo Omcial :subalterno, perderá o -Offieio .•
que tiver" para mais :não entrar em algum outro, .e _
será e::ondemnado em dous mil cruzados .para quem
o denuncia'r, e degradado ;por outros cinco annos para.
Angãla. Bem visto, que .para tudo.hão ,de .preceder
legi ti mas .pr·ova~, ou .real a-.ppr.éhensão dos-;generos ven-
<il idos•.

35 QEando na chegada das Hotas 'sl1Gceder não
caberem os seus effeitos nos Arma~eQ:> da Corôa , a
elles destinados, permitte ·V. Magestade, que a,Com- 
panhia ·os .possa ·metter em outros armazens, de que
as Officiaes de V. 'Magestade terão as chaves, para
lhe serem <despachamos .eonfo.r.me a .oecasião ·e a ne
€cssidatle -o pedirem. '

36 ~eren~o a Companhia 'fabricar -por sua con·..
ta a ,paI vara" .que lhé for necessaria., se lhe darão nas
.Fabricas Renes OB ,dias (wmpeteIates .para a fabricar ;
.~ deHa , dos ·mat~riaes. ql;le a-eompoeIl,l ,. e da bala ..,
D1,l;i,l'I'ãQ, armas, :macleiras ·e 'mal1eriaes ,para a_ c0n";
·s:rruação-.e ~presto ·dos Na,vÍos, não pagar.á direitos
,algltns, ú' Fazenda ·de ~. Magestape, com tanto qU'e
esta -fr:anq ueza I:lão 'e~cepa os geoeros necessavios pa r~

provit{1"eI1tEQ da mesma ,Companhia • .á qual ,em ne
J!hum J'caso 'QS ,-podcJá 'venderra terceiros. -nem ·oeIles
Jl.ego.aiarern, O:S.seu·s 4dminisr-tadores. sob ,pena :de.que._
fazend'o:'o ,coAuarw ,r e co;nstando ·.assIm ,pela real,ap
iPrehensão das cousas ·vçnd~das".-,\s,pçssoas, que. as' V(:1)-

LL. Extr. 'fomo 111. ". MR1m. - .
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.derem-, p~garâó o tresdôbro ·da sua imporrancia', fi.
tcaráô inhabilitadas para mais não servirem na ditaI
Companhia, e serão degradadas por cinco -anDas· parlv.
.a, Praça de Mazagão..

37 Os fretes, avarias.e mais.diviélas. de qualquer'
qualidade que sejã-o. ha· V. Mâgestacle ourrosim por,
bem, que-se cobrem aJavor da Companhia pdo seu

-Juiz Conservador, COITt0 Fazend<\ de V. Magesude ,.
fazendo seus Ministros as diligencieiS. O que tamb~m

se entenderá Ras penhora. dos fiadores· dos .h'omens do,
IR,ar ,. na fó.rffill do Regimen'w dos Nrmazens.

38 Ha\'Ol~tros·i.m v... Magestade por bem, que to.
das a!; peS60as do commefC.io, de-qualquer. q~ndade
que sejão. e por maior privil'egió que tennáo, sendo>
éhamadas á Mesa da. Companhia., par:a· negocio da
acl miGistl'ação della ,..terão obrigaçãà de i r ;' e nãó'- o·,
fazend'o assim'). o Juiz Conserv-adol'. proced(!fá contra,
el'les. como.·rnell'h0r Ibe"patrecer. ,

39-'- Todas as pessoas ,. q,I:I(! ·ent-rarem ne$ta Com-.
Pflnhia. C{)ffi· ,dez--- mil -cruzaGlos, e dahi para' cima h

usaráõ , em quanto ell'a .del1':ar , do privi.legio de home.
'llagem ..na ,sua pwpr-ia casa·. naquelIes casos, em-que·
elJa se costuma concedell'. ~'os Officiaes .aetuaes della
lerãó isentos dos Alardos, e Companhias de pé- e de·
ea-valio. le-va's oe mostras gçraea. pelá OG<!upaçâó, que'
hão de te...... E 'o commercio·. que, nella se fizer, na::
~r€dita fórma·, nm 'Só- não prejtJdicará á'· nobreza>
das pessoas .. ,<que ~ dizerem ".no caso, em que a J:enaão·
herechlda (I h. as..antes pelo- COlHerario será meio pro_o
I'ri.o para- setakan'çar a !l0breza·adquüida:· de - sorfe .,.
que todos:os- V'ôgaes , comfil'mados. 'por V. Mag€sta~e
para servirem nesta.' priml!ira ,fundação, ficaráõ ..habl~
]:irados para p0dercm., receber os..Hãbitós das Ordens,;.
Militares sem di-spensa..demechaniC!a; e p.ara seu-s .filhos.
lerem sem,eita'no Des~mbargo,do. Páço; com. ta:uo
que. depois de ha verem Jexercitado a dita o,cupaç.ao·»

{I). ~. Ah', d. 10 de !'evereiro de 17.5Z;-
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tnüo vendão per si em lojes, ou em tendas por miu
do, ou .não tenhão exercicio indC!cente ao dito cargo~

depois·de o haverem se~vido. O que com tudo só terá
lugar nas -eleições·segulntes a favor das pessoas. que
ofcuparem os lugares de Provedor e Vice.Provedor •
.depois de haverem servido pelo'menos .por um anno
completo., com satisfaçãó-da Companhia.

40 As offensas, que se fizerem a qualquer OfticiaI
da Companhia, por obra. ·ou palavra) sobre materia
do seu Officio.~ serão .ca~tjgadas pejo ·Conservador 't

como se fossem .feiras ·aos Officiaes de Justiça de 'ti•
.Magestade.

,41 Forque ás pessoas) que 'eoLlão nesta COll1pa
'ohia, se acha lançado nas suas respectivas Fregueziél'S
o quatro e. meio por centç> e manei0', e met.tem nell'a
o -cabedal, de que o pagão..; não .pode-rá. v·ir nmlC'lf

,em consideração pedir.se o ·diLO quatro ·e meio por
'Gento e .maneio á réferida Companhia, e assim o'ha
·V. Magestade por bem: não .:permitlindo·, que a
.r.espeiro dos in-teré'ssados nella se faça alteraçao nos
maneios e ·quatro .e meio por 'cento das pessoas~ que
€utrarem 'na soeredita' .companhia com c~nco miJ qu
;zaclos e dahi para cima: e ordenafldo por onde..teca-..,
que -todas sejão conservadas aos clitos .t:espeitos no esra

.{lo, em que se acharem nas-suas respectiva·s Fregue..
iia,s ao te.mpo) 'em qqe fiz.erem a referida entrada. Só.
os OffiGiaes • a quem se constituirem ordenados de no-.
vo, -pagaráõ delles quatro·.e meio por cento á .Faz~n_

.·óà ReM:
42 Sendo ·estilo antigo da 'Portagem) e costume

fundado no Regi-.mento) lealdar-em.se nella os Homens
do Commercio no men de Janeiro de cada um anno"
·d.and~ 0Eze .seiüs p.elo lealdamento;, e sendo 'este ne.
Kq,c.' ge~~l ~d,~_s:j9:'ç>tado!'es _desta Ci?ade ~ ha .V. Ma
,gestade outrosrm por bem., que a dlta Companhia e'
~ppss lea,~dar mr sobreditafórn13; representando --em .
~e .de .todos os- interessados urna só pessoa pani-

Mrnrn :2
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~.ular;.e.mandando V. Magest!lde • que o Escrivãl'> dà~

~ealdação abra t\~ulo. em que se lealde a dita Com•.
paohia , Cpffi:O o deve, fa~~r aos mai$ morador.es. dt
Lisboa. '
. 43 Suc€edendo nãb sel'''neeessaáo. que" a Com.

'p,anhia envie ao Grão P.ará e M· r.anhão topos os Ná.
~~os mercante~ e de gl1erra ~ .%le iiver" e.. ser-lhe COI1

;'eniente applicar ,algum. ou alguns dellês a'· out-res
êffeitos. em .beneficio. dó serviçÇl de V: Magestade.•
n).elhor:a do R~ino·, e aGcrescemamemo da. Compa
fl.hia, o poderá esta fazer com lrcença de V'. Mãge-.
stade, ,consulrando-Ihe pri·meil(o. pa ra .. resol ver o que'
açhar, q!l~ mais convem' ao seu Real' serviço. .

44 Aindaque a Companhia dérerrn·ina· ol1rar-tudo .
ó. que tocar á fabrica. apresto e despacho das suas'.,
Frotas e expedições- epm toda· a suallidãde; e s€m.,
úsar dos'meios dÔ.'rigor;, como,. todavia póde ser oe•.
tessario pa.ra muir-as cousas valer-se' dos, Ministros dé',
Justiç~; he V. Magestade servido. qu'e para Q- sobre-_
dito effeito possa,< a Mesa i pelo se:u ..Juiz ,Conservador,
é-nviar recado..aQs·lui~e.s do C(ime e· Akaides desra
Cidad'e' t, pf\r,a.q~e fação. Q .q.lle. se.,·lh8s ordenar ;'. e o·
'serviço;,. que' nisto·.fi:z~rem, lhe· have-rá .V.- Mélgestade.
'como·, s~ f&a',~ fdto a~,bem da A'rmadà Real., para por·
el1e .serem~rem\.Jnt::rados, por. V'. Magestade ·em seus.
despachos., .a-rpresentandó. ·os. dites }'uizes para isso"
certidão. da .dí:ta Ml:sa:: e pe1.thcont'rar.io se.' nán aco- ..
difem a esta obrigação J lhes se.rá' estranhado, e· se
lhes dará em, culpa nas ~uas resideneias.

45 S~ndo .. neGessati,o L mesma Cõmpanhià, fazee
:a-lgumas cames,nes~ ..Cidade, as pode-nLmandar fa~. ~
zer da mesma sol'te; que se fazem·,para os ,Armazens',
de V•.Magçstade. pagando os direitos ,.qu~.dever, e
Pr.dindo-as.. aQs- M.~ni$tro de_V• .M~~estad'~ ' .. sem). ere-:
J.~lZO dó povo.· .- I.

46' Faz V. Magestade. mercê aQs:Dep~ltad0sd~st~,

goJDpanhia ) Sec~et~r!o ,e, Conselht.~.(.gs g~l1a ) .9..ue-.não
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possão ser presos ~_ em quanto servirem os' ditos cargoS"
por ordem de Tri15unal , Cabo de Guerra J ou Mi
nistro algum.d€: Justiça por- caso cível, ou crime· (s~}.;;'''

vo se fór em flagrante- delioto) sem ordém do' seu-'
Juiz Conservador; e que- os seus·Feitores e Officjaeg.~_
ql:1e forem·· ás Provincias e· OI.l'tr0S lugares fóra da>
E:ôrte fa-~er com pras" e exeeutar as com missees, de que'
forem· enearrcgados., possão usar de tod-as- aS" armas'
brancas· e de fogl')' nece8saáas parti a 'sua segurança'
e dos cabedaes, que levar-em ; com t·a-nto que pa-ia' ()l

fãzerem levem carta-s '> ~pedida.g- pelo Juiz Conserva_
dor da Companhia· nGl··Real Nome d~V. Magegrade-.

47 E porqtle haverá I1'ltútas cou'>as' no decurs(') de·...
temp~ J .qtle de presente- não· poclem oecorrer para se,·
expressar, c·oncede..V •. Magestade- licenya·á dita Com
lpanhi-lt pa.r.a' lhas·.p.o'(jjler'coflsuhar- nas occasiôês, 'que<
se offerectT€m' ,,_ pa-rar V.. lVI â-ge&tade resdl ve·r..l ndlas 0"

que mais--convier ao s€u' Rear-servi~o ,.e·b'eni com-mum'·
dos seus·· Vãssa 1·1 os- J e ·da mesma ·eomprl'l1hb ; -ar qU<l1 'o'
fará assim,. ainda,· nos casos do seu· exped~'enu: J quan
do pareeer· a >algum .dos.,Deputados requereI" (onsul~

ta : . corrr·tanto que -isw' se 'pratique sómente- rros 'r'Ie-
gocios 'graves, e de-consequencia·s, importantes para 'O>~

serviço- R~allJ . para o bem' commum d(i)· Reino, O\.ln

Pflra algum negocio· grawe da Companhiíl'o'.
48" O fundo e capital da-Compa-nhia;serâ de um mi.;,

lhão e dúzenoos-m-il' cruzados-, reparl'idos em'rnil e da.:
ientas -acções ·de·quatroc-entos mil reis-cada uma -dellas,
podendo a -mesma ·pessoa· te·r·differentes acções'; com':
tanto que-as 'que forem- de dez·para· <:Íma, que 'são aSr·
bastantes para ·qualificar os-Accionistas para .os empre_
gos da ·Aclmini-srração deHa', nfi'ti> passem' do< segredo'
dos _·Iivros da-Oompanhi'íl ás Relações· pub1icas., .que.
se devénr distribuir· pelos Vogafl-s para"as eléiyões ; .e'

~ci~ndo tambem- &fferentes 'pesso~s ·unir.se para conQ.
1!ll\.tUlrem- uma acção J com tanto que ,entre si· escolhãoJ
~~~_~~b~~il"). q~e, arrecado· el~i~tribua p~lo~ ~~u$..So-
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oios os~llJcr?s, que lhe aCQntecereln; be~ visto, que
a. CornpalJhlt1 pela descarga deste ficara desobrigada
.-das.cantas com os outros.

49- Para r"eceber as somrnas, competentes ás sobre_
·Qitas.acçóes, estará a Com,panhia aberra: A saber.., para
'OSEa Cidade e para o Reino todo por ~tempo de cinco
ine,~es ; para .as Ilhas dos Açores e Madeira por sete ,;

·e para toda a America Porrugueza por um anno: cor4
.1;endo esres termos do dia, em que os Editaes forem
po~tos, pafa qu.e veo,ha. á noticia de todos. E passan_

.qQ. os sol1>reditos termos t OH se , antes deIles se finda_
'rem, for completo o referido capiral de um milhão e
·.<!uzentos n;li.1 c-ruzaclos, se fechará a Companhia para
. nella mais nãp pE)der em,rar pessoa alguma. Com de-
claração I que das acções, com que cada ·um entrar
J:!O temp,o car,nperente., basrará que dê logo ametade ..
.:e p!lra a OU}fa ameta<:Je se Ibe daráé! 'esperas de oiro
~ZC~ para. sarisfazêla em duas pagas.~ de quatro em
~uC\rro m~zes ca.da uma.

50 As (l>essoas, que; entrarem com as 'ilobredi-tas
a:Qçõc:is ; a,u sqjão I fl4oiol1éJ.es" ou estraO{!Jeiras , poderóõ
·dall ao pfeço dellas a~uella. natureza e dest.iflação
.q.ue me\nor ,Ih~:parecer; ainda qU€ eja de M~rgado"

. Capf;lla, l!'id~icomfUis-so temporal, ou. p,erp tuo, Doa..
·çãa in/er viVfI$, O(J causa,1norris, e OUHOS 'se.mBlhal1tes :
fazeruJo as vocações" .e llsal1do das.disp9Siçães e. c!au
-sulas, q.ue B~111I jlhe~ patecerem': as q.tJfleS todas .V. Ma..
_gestad~ hi\,p.Yf -b>em a'p>,pro.v.ar , e confirma,r desde lo...
go de sel) m,cttu .~J;'op iQ., c~rta 6cie,nçi~., poder Real ..!
pleno e sl;1~reJ1lo., 1<1~~ obstantçs qua(lsquer disppsiçQcs
contrarias,. ainçil!lqMe qe sua natm;eza, fequeirãó esp~

cial mQnfliãp" assirn e.da ,mesma sorte, qye se as dI
tas di po ~'tº~ , \l6A!!lj;õÇ:S, e chwsulas t fosseJn çsc ip,ra&
-em;doaçães.., . ~itªs ~~I; ritul Gkl;er<>SO'''- .ou em resta..
menros , con fi(.fAlldQ6l p-~Ia INlr;lié dos H;srarlQftlS : ppi&
que se o1Dil'eit6 , :funda9lJ ,:til ·Iiberdaec-- narur~l., que
cada um tem. d.Q dispA r ),1i vrs; 11)er:He..99 eu, auçtqri~

, - .
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QS doadores e testadores para comrat:taH'lTI -e dispo..
rem 'na 'sobredita fórma em beneficio das famílias ,e'

das pessoas paniculares, muito mais se ~odem au('fO
rizar os sobrediros Accionistas na referida fórma, qllan-··
do aos titulas onerosos dos contractos, que elles fazem
com'a Companhia ,. e a Companhia com V. Magesta_
de, accrescem' os ben'eficias ~ que- deste estabeleci-o
menta se seguem ao serviço de Deos, de V. Magesra...
Ele, ao Bcm commum do eu Reino, e á.conservaçãO'
e segurança da~jllellas duas Capitalllías.

51 O dinh-eiro, que nesta- Companhia se- metrer ...
se não'poclerá tirar dura.nte o remp .ella, qce ser.á O·)

de vinte ann-0S, contados do dia', ·em 'que partir a pri-
meira Fiatá por eIra desplachada,; lOS quaes a~1I10s se po
Eleráô 901)1 wde pJ'orog~r por ma.is de dez., pa recendo··

.â 'Cornpa-nbi-a supplical'(ó) assim. e' sendo V. Mawstade
servid.o conceder-lhos: pmém· para' (jue as pf soas"
~uê entl'arem com setlS cabedaes se passão valer deites to

poderáõ vende10s em todo. ou em parte, como se
fossem-pad-rões dejuro, pelos pl'eços; erFl qllc'se-ajusla
rem ': para· o .que have-r-á um 'Iivro, em que- se lánce1l'l"
estas.cessões, se.m·algum em01'ómento, e nelle se mu
d'aráô' de urnas pessgas pan (Jút·ras '}1I'ompta e gl'3wi.
ta'Tll€nte. assim' como lhe \ forem pertencel'd'O p.elos;;
1egitifllOS' titulas, que se appres~rrtaráõ na-M'€sa daI
àita.Compa'flhia:pa·t:a ,manchr fazer uns assentos e' ri:..
scar our.ros, de qúe se lhe' passaráó stl'aS cartas n~ .fór
ma do Regimentt'>', para: lhe· s€rvi!:em de. titulõ. 0;
que tudo se entende, em q~lal1to a' sobredita Compa'-.
fl'hia ·se· conservau com'o :gpverno mercantil. e eom os'"
privilegias, que V•. Magestade· na. por· bem conceder~

lhe, l1a -maneira acima d'eclaliada -; porqu'e', alterando_
se a ·fórma· dó dit0 governo mercantil J' Oll falt'ando o'
GUrtl·pri.~nt{)d~s mesmos-pl'ivilegiósj será.li·v·re'3 '€ad<ll"'
llm dos 'A-cci0hrsta's o-pod~l" pedir lêgo a cap·itaI' cla sua,.
a€çãó -com os interesses, que até esse di'a lhe tocarem :.
~onfum~~~ J~ Mag,estade ~ssim ~om ~_mesma&;
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·.clausulas, para .se observat lite1'<i1 .e il1vi~la'VeImente>t
~em interpr.etação, modilicação , alI inrelligencia aI.
guma de feito., .eu de .Direito, que ·em .contrario se
p·ossa. comiderar...
( -5:'2 ·8:; irlteresses., que proau7.ir a dit·a Companhia-
S~ ·repartiráó pela pllimeira vez no mez de Julho do
terceiro anno, que ha .de correr depois da partida da
primei-ra .Brota da CompaJülia.. A qU'cl1 ftcal'á depois
dividindo annual e succes-sivamente pro -rata no re_
ferido mez de Julho o que pertencer a cada um dos
interessados, salvas.as de pezas'e a suostclncia della.

5~ As acçõ~s e interesses, que se acharem depois
·de serem findos os vinte annos. que eonstiruem a
,prazo da Companhia", ou o termo, pelo fi}t1al elIa for
prorogada ,.te\ildo a na·tureza de Vi·nc·ulo • ,Ca.pclIa, Fi.

·deicemmi.sso:ternporaL, ou perpetuo " ou sendo ·pcrten.
~entes a pesseas afusentes I se passaráó logo- 80S cofres
da Companh~a para o ,Deposito geral da ,Corte 'e Ci-

.dade, ande ierão guardados com segurança, que de
si tem o mesmG Deposito., para delle se empregarem.,
applicarem.., ou ,enrregarltm cOBfol me sas d;·sposíçées
das-pesse3s, que os houverem ,gravado ·ao te:mpo, ell\

''lue os meNêrão na Companhia. P- rémrFlaquellas ac.ções,.
que não tivecem sem.e1h·antes encargos'J e -forem alio.
diaeG e ·li v..r.es .., s.e não .-requererá,. nem pedi rá para a
entrega 6·a'8 ,suas impor.taocias outra alguma legirima.
ção, que não seja a Apelice, ,da mesroa \ac,ção." entre-o
gando~e o ,dinhe.iro 'a qLJelm I a'(llo,st,rar J pil'l';l' fiGar na.

.cofre sefv~JtQft) me des.aalr:ga da sobl'(!Q i ta ,ac-ção. J ')

• ~54 . TudtHsl:O .se: ex·uendel;á aos ESHangeJ,ros.e p~

soas., que viverem fóra doste Reino J de qualquer qu'a
lidade ·e ,cQndição ,qué·sejao. E sendo-case, que du-.
rante o·referido .prallo ele vinte annos J [ou da proroga
ção delles.; tenha .esra.iCorqa- g/.lIZ·HQ ú? .qu~ Deo$ ,iiI)
permitta) com Glua,)q·tier outra ,P,.:.p~~J1eiilcl • .eujos ·iYaS.,
salas tenhão mett-ido nesta Companhia os seus 1 çabe
daes, nem 'Porli~so ;Sf' faUl nelles') _e.nos. se\JA)~~~P90~ •....
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arresto. embargo. sequestro. ou 'repreza1ia. ante~
fk-aráó de tal ..modo isentos-'e seguros. ,como se cada
\1m os·tivera em sua c-asa: mer<!ê, que ov. Magestade
faz á esta 'Comp'anhia pelos motivos ,áCtlIla dec1ara~

dos" ·e q'l1e I assim -lhe promette ,c~lÍ1frir ,debaí·xo de
sua Real -palavra. . . ' '

55 . E parque V. Magestade'{)uvindo os Suppliaan.:.
tes. foi servido nomear os abaixo declarados.para o
estabelecimento e goveme ·desta Companhia AOS pri•

. meiros: tres annos :-.rodos etles <a~~ignã.o -esté -pàp~1 ~rt\

nomé Mó c:1~~0, Cõr#i~eíl(:~ó ;) ôb.tiítalldo 'per ts:i -os cabe.
daes J com que.emrao nesta Companhia" 'e 'em'genl
o~ das pessoas. que nell'a entrarem tambem 'pelas'sua's
entradas sómente; pafa que V; Magestade se ~irva ·de
confirmar-á dic-a ..companlüa ·com rodas ·as clausu:las ..
p're€rriinênG~as. mercês ,e "eondiçêes, comeudas'lféàt~
papel) e com todas 'as fir:mezas. que para sua 'vali
clade e segurança farc:m necessarias. <Lisboa-~ de 1tt.
lího de 175;5.

Sebasli50 José de Carvalho e ·Mel/o. 1?odtigo de Sattt/'e ,~

f/ascol1cellos. Douihzgos de 'Basta f/iana. Bento José .iilflll':
res. João Francisco da ·Cruz. Joio de ilrafY'o Lima. Jos!
da CosIa Rilieiro. Antonio dos Santos Pinto. Eltev60 José
de Almeida. Man~eI Ferrâra da Costa. José Françisco'd.
~rl/z. . . '

lRegistado 'na· Secretaria de Estado' dos Negocios Estrangeiros
" da Gaerra,t '''0 !ivro I da lobredita Companhia.

1.10__• *-_......_~

~!v'tfYá.. em que se recoffJmenda a observáncia da ProvisátJ d~
.1 '].. d~r'Sf, cmbro de 1663 • facu"'ando lima pltna lthr-:.

, datlê' aos bldios do Brasil/,é probibind(J,a 'IIdfTJJnislrafíi•
• das mesmas 'pelos 'Réfigiq.jos.. !. • I ~ 11 :> '... ,

Eu. ~iRei faço sa'ber àos qú: ~5t~ ~lva~á ~om ;orça

l

J7Sí
de Lel VIrem. que havendo tautuldo aós'Indio.i d(»·

LL. E,"(tr. Tq111. llI! Nnn
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Grão Pará e ~ràflhão a lib€rd,!de das s\las p,esseas;
bens e c@oornerc-io p?r·uJ.Jl~ ~~t9a r:n~.sl);l~ qat~ de~tç (O•
.a qual nem 'se pod~nJl rec}Uql~ q.. s~~ d.ev·ldjl n(!cu~ão.

nem os htdios..á c.oroJ~~a l~l!>..e: dé!.çi~ J de qUJJ dep-ende~
os g((J..nd~$_ bel}S) Ci:llp>.irÍ(lRe.s e poljt.icQs- J qu~ con tit!\í",
rão as callsas nnàes da dita Lei; se '!.G .ro.es~o ~çmpQ

se n.ão .estab,~I(iC<tss,e para .reger os sQbre:<!itos ln,etios
ijqla fó(ma (de. go'(ernQ. te;~t!Qral.J qú~ s,endo ç,qrt~ a
iJ;lVluüª'(elr, s~ ac~onmlPda~s~lJ(i)s ~eL)~_cost.Lm\It~J q.tJq.I\_
FO pglisi.v~t fQjse J n~c.ql~~ h~ t~~i.It9J ~ ijgij~ tªr i JWiq~

aª~IJ.) serã9 ro~i~ f'lci-lm~l1Iitc; ªJ I{ªh:~~!i ~ r;~~q({§ ~ F,4.
e. ~ se me~.Geçtlm ·nó· GJie:nú~§\é! 19li~~: ~e~ cpJlsi..
den~ç.ão ~o r~fe..ddQ, e ~ q~~ e@9.:p'rQ,biQl~ ~()J' ~ite~
to ÇaA_Qnj~o_ a. ti).Qo~ Pli "E~§Ql~~ia~tico~ J E;'Q'WQ ~'U~h

~tr<m. dc,.D~Ci1S c.C da li.l<la jgt~j;a..• ~~UUIi~{~-S_. ijº~
~eJHQ sItQu}ar·. ~ CQDl.QJia J bc:'i~ir~oot '%1ij~w.

d: obJiiga.ç6.es .do Sac.erdociQ »~ç a 1Ct.Y~1 k~a!!dQ. q§E~

prdhibiçiQ mULt9 mais. UJ'ge:lilt.QPJP' t~ Q3; :p,ptQ,G:h_()s:-q~t
Missões de tooas as Ordens Religiosas» e CPR~J)JiI~

mu,ito ~a.ior ~~I;ÇO p~r\l inhiQireIT\ as;;iQ'l ~. RçIig~~

sos -da. CQID~a.ohia de J~su~, que ror (orça de voto.
~ãQ incà'p1,lzes de exercitarem [10 \forQ extt;rnQ 'J.té a
uks,m-ª jurisd'icçllQ. EcdeS;Ía$~ica. »',ec;Jmo ps, Re1ig-ioso~
e;.apu:çhos J cuJa jndi~peosavet hllrI:liMaQ<; se; .fa~ in,,'
tompative1 com. o impedo da jurisdicç:ão civil c cr~•.
minaI» nem Deos se poderia servir de que as refetidas
prehib~~s:, €,xP.J'€'ssas.. Rés S1'1grad~ Gallo.8es-~ c'9Ji1Sti.
tuições AposooJ'teas ,1 d qI:Je SÓU, Pi'àu:eroÍ' nas meus

I Reinos e Dominios, para sustentar a sua observancia,
a não tivessem por mais tempo J depois e me aver
$idQ p.r~I,1~ t'QQQ !> ~~~tit.Q-; ~~.m ~qy'ç)\~. E~C?-A
p.Qd~ a,tç ag~l!\\ j n~ffll p.,Q.l:}e(Ía o4nq~ ... a-iQQA pa,tll(f~!
ll\e.Rtc., ,p'nil~~r~~' ~fl.elCi\ U!D~. t~G:p~~u%ªºa e Hllpr,ª,~l
cav'el confusão de jurisdic~Q~ . t.~~jllC~ro.pl\t..i.V~~~;,· ç.Q
mo o são a espiritual e temperaI: seguincfo.se de tu~
a falta de "d~Ü}is}f~çãp da Justi~.í\ ~ ~em "-'1\1a\ QiO
.$1) ~'.~Y. ~~,6 ,4P.1.~l1k~ ~t :.J8~

IU~' ...



E x T R. A V IA (; A N T E S. 4-67

lia Povó , que possa subsistir: 501" serYi~o .com ? -J?ir~
.cer das .pessoas só meu Consélho e oütms Mllllstros
doutos e zelosos do serviço de -Deos e meu, que
.me pareceo ouvir nesta materia. deroga.r e cass~r

o oapitulo primeiro do Regimento, dado para o refe
rrido Estaclo em 2 ( de DCl.cmorQ de '168-6. e todos os
:Jllais Capitulas, Leis. Resoluções e Or,dens.. quacsquer
que ellas sejâo, que directa., ou)ndirectamente forem
'contrarias ás sohrcditas disposições Canonicas e Gon_
stituições Apostolicas, e que contra o neHas disposto

;e neste ol'denado permitúrão ~os Missionarias inge..
,.-üem-ee no governo temporal. ,de que são 'incapazes.:
i\bolindo 019 sobreditas- Leis. Rçsoluções 'e Ordens. t:
'havendo-as por derogadas ,ede nenhum-eHeito, COmp
se de toaas e cada .uma dellas fizesse aqui espec-ialmell_
ção. sem embargo da Or.denação do LifJ. 2. criJ. 411-. em
contrario: E renovando para ter a llua inteira e inviola.
vel observancia a Lei estabeleaida sobre e-sta m'ateria em
::12 de 5erembro de 1'6-63, etn quanto ordena olseguint~:

ti Eu EIRei faço saber aos que esta minha Provisão
;, em f6rma de Lei virem, que por se haverem -ma
" vido grandes duvidas entre os moradores do Mara-

, " nhão e os Religiosos da Companhia sobre a fór..
,. ma, 'em que administra-vio os Indios daqudle 'Estalo.
" do el\rr ordem 1Í Provüáo, q~e se 'passou em se•
." favor'no anno de 655. das quaes res.ulrârão os tu
~,multos e excessos passados, originado tudo das
h grandes vexações, que pade.cião, por 'Se não pra~i{;ark
" Lei., Çfue se,rinha pass,ado ao «nng.de 653 , em ta11to,
" que chegárão a Séc' expulsos os dÍIC1S Religit> 's de suàS
t, Igrejas e Missões, ao exercíci0 cl:1S quaes lle" m'D'iro
;, conveniente que wr.nem a ser admi.ntridos, vi r(!) nãa
to haver causa, que oheigue a privatos ddltts) antes
" muitas para que seu samo zelo s€.ja aHi Nécessa:l'i&::
'I) E desejando eu 'ataIha:r àJtw'glí ; ~slinc,Qnv:eÁient('s,

, ... e -'1-Ue, meus VfliSSallos log.rem tod~ :a:paz e qu 'etaçâ8
Nnn 2
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~t que he-justo: Hf' por bem· de declarar",. que lassm;
" os ditos· Religiosos da .CornJ:1'a.nhia , Gomo os de; outra
" qu~lquer' Religião>, .não tennáo jurisdicção a·/guma.
t, tempoTal sobre o: go-verno dos Indios j e que a espi__

-" rlÍtual' a, tenhão tambem- os mais Religiosos, que
~" assistem 6' I~si:dern naqueHe:.Esrado r por ser justo
.". que ltOdOslsejão Obreims da Vinha do senhor ;- e.que
I". o Brelado Or.dinario com os das Religiões possão.
." escolher os.Religiosos dellas , que IT,lais' sufficiemes.
(,t lhes pareGere.m, e encommendar-lhes as Par(j)chias·,
n e a cura das aI mas do Gentio daquelIas A/dêa-s-;. os

'H quaes pocderáõ ser. rC,{Dovidos,todas as vezes que pa~

t, .l'iecer. conv.enientec,. e que nenhuma Religião possa
f,.. ter Aldêas proprias..de'Indros fartos de administração:
",Os.quaes no temporal podcráõ ser:g.overnados pelos
_". seus,pri.ncipacs" que houver em cada Aldêa: E quand0
)). haja queix~s del·les t.causadas dos mesmos Indios·,
" as poderáõ;-fazer aos meus Governadores, Minisr.ros
:" el Justiças daqlJlel1e Estado t <!lamo o fa'z m .os mais;
", Vassallos deIle."
o A" qual: disposição Sou 'servido' renovar- e· restituir.r
á. sua,inteira e inviolaveI observancia na sobredira fór-

.ma :.. Ordenando- que, nas Yillas _sejão preferidos para
Juizes 0rdi6aFios". Velieadores e'~Offidaes de Justiça t

..os .J:i1díbs naturaes dellas.e dos s~us re.spectilVos destri.
,ctoS", .em--quanro. oSlhpu,\T~r idoneos para oSo·referidos
..carg-0s~ e q~le as Aldêas, independentes das ditrrs-Villas,
sejão -governadas - pelos. seu-s respectivo8 principaes,
tends-estes por subalternos os Sargentos méres, eapia

t~es, Alfe.res e Meirinhos das sua-s,Naç'ões J .que for1ÍQ
~instituidos para. os-governarem : .recorrend@ as partes.,.
,que- se consid€rarem gra vadas ,_ aos mesmos Governa.·
,dore&-e Ministros de-Jtlsrip, para lha aqminisrrarem:
·na conformidade das minhas Leis· e ordens, eXpedidas
:para aqueJle Estado .
. Pelo qu.e mando aos Capitães- Gen€raes, Gover:~

Díldores, Minim'os e OfticÍ'aes de Guerra c daa CalJlc!- .. . . -
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.ra'S·do -Esm1ó -do·Grão Pará e Maranhão t de qualquer
.qualidade e condição que sejão ta-todos em.gellal·t e a
..cada um em particular t cumprão e guarde.rn esta Le~,

,que se registará nas Car:neras' do ~ito Est~do t e· por; ella
.Hei por derogadas todas as Leis',. Regimentos' e Or
dens t que haja em contrario' ao disposto ,nesta t que
;Sómente quero-que valha't' e' t.enha força e vigor t corno
nella se contém t, sem embargo de não sel' passada pda
J2hancellaria. e das Ordenações do Liv. 2. :Fifi. 39,
40 t 44 t. C Regimentos em contral'io. Lisboa a. 7 de
Junho de If.5~' REI... •

Regi.Brado na Secretaria de Estalib d'ós N~go'ci'os Estrangeiros o dli!
(" . GUllrra no Liv. 1. da C,olnpanhia do 6r-ã0 l!àrâ e·Maranhão.

-----------
Alvará't elfl que se Tam!ta l:ilJerdarle a tb(}OS para tN?J-

mer(iar para Moçambique t excepto em (J"Ydlorio J que
: manda jiuir por Estanque..

.EU RIRei faço $laber aos que este Alvará em fôrma
de Lei virem t que tendo consideração a que- os meios
e'differemes ad:ministtaç5es t com: que'até' aqui se tem
procurado ~diantar 0 Commercib de Moçambique- e
mais terras da Africa Oriental, -sujeitas ao meu Real
.Dominio·, não tem sido bastant"ts'3 conseguir um fim
tão impci>rtante ao meu serviçq, e· ao bem de meus Vas
.sallos·, especial mente dás moradores' "da lndia ; dese.
lando evitàr este prejuizo e-re.mover os 'embaraços t que
tem' no Il'lC!thodo presente" impedido o prog-r<lsso e
adiantamento deste negoeio: hei por bem extingl:lir a
fórma', ~or que actualmente se faz· este Commercio e
administração. que se tinha.concedido ao Conselho da
F~'lenda do Estado da India; c'order:rar J que da pu.
bllcação deste em diante fique' o Commercio sobredito
ge Moçambique J e dos mais póreos e lugares da ~~

1755
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d:epehdencia, livre para todos oS moradores de GO!ti
e das mais partes e terras da Asia Portugueza, para
o poderem fazer, como lhes parecer e lh_es for mais uti',
com todos os generos, que se costumao navegar para
aquella Costa, pagando os direitos devidos nas Alfan..
degas, em que entrarem..

D.esta generalidade exceptuo sómente o VelIorio»
porque, por ser assim conveniente ao meu serviço, hei
por bem mandar 'Se estanque a favor da minha Real
Fazenda., para qae da chagada da Não, que for para
Moçambique na monção do anno de 17:56, a um mez;
se não, possa-mais vender nUf\lella Praça, e em wdas
as mais terras, sujeitas e dependentes da jutiisdicção
daquelle Governo, por pessoa alguma, de qualquer "lua.
lidade e condi.Ção que seja. senão nos Estanques Reaes.
e pelas pessoas, que o Governador para esse effeito
llOFl}ear, debaixo da pena de perdimento de todo ()
V,ellQrio, que se aohar fóra dos Estanques. pcissado o
dito termo; e as pessoas. a quem for ach~do " ou se
provar concorrê rão para a sua i ntroducção, ser~o casti.
gadas com as penas, que pelo Foral da Alfandega desTa
Cidade se impoem aos que introdUzeln generos de coa...
~rab;wd&.

E para que este Estanque se pr'atique de fórma ,
que não seja de encargo e peso aos póvos, mas antes
lhes sirva de utilidade e conveniencia: Soú servido ar..
denar., que o Governador todos os annos á chegada
das Náes., .examinando o estado da t-erra e a falta, ali
abundancia deste genero, a'rb'irre um preço. que seja
moderadamente conveniente á Fazenda Real e uril aD

pôvo, a0 qual se lIendorá o VelIorio, ati por junto. ou
por miude... como quizer o C0mprador ; e para fazer
estas vendas, n6~aráo Governador de Maçam bique os
IUgar~s ~ as pesseas, que lhe pare,cer, passando.lhes
provimentos amnuaes com aIS seguran.ças e caut~la~
necessar.ias, atrendeJloo mais que eudo nesta materJa a
~ommoCiHCl1a~ doS.mOI~dolles claqueUa Callqtllista. Pelq
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flue: Mando ao Vke·Rei e Capitão General: da India,
ao GQvqr:Qadol; e Capitão GenecaL de Moçambique, ~

aos majs Governadpres e Ministros, a que (). conheci.
me.n~o qeste me$mo' Alv;u:ã de l:.ci.. pertencer-, o cum
flI)io e glJar<km, C't () fação inteiramente cl!lÓ'lI?rir. e
guardar, como n,elle se cOÍ1~ém., o.qual valerá COf!lC).

C~rt.a • PQsto. qJJe seu eHeito haja de dutar mais de um
fillno; e para que c,hegu.e á nQticia de ~todos o, qu~
pQ.r e1le o~deno, e se nã.o passa aUega& ignQrancia , se
~egi~ta,rá e publicará e.m minha ÇbanocLlaria mór da
çQrte e Reino. e nas terras. do dito Estado d~ lndia e
Moçambique, como tarobem. nas dos meus Reaes Do.
minios, ond'e conv'ier j e da r;ne~a sorte ~erá registado.
nas Relação, de Goa., .e nas mais partes, em, que seme.
lban~es Alv~rás se costumão registar, e. ~ plioprío se
lançará ri.a Torre do. Tombo. Lisboa lo-..de. Junho de.
:l~7.55/ .0. E/.

Registado a foI. 55 ve;s. do Li,.,. i.2. de Provisões dr Secret~ria: do·
Conselho Ultramarin'o; e na ChanceJlaria mór da Corte e
Reiao, nQ Livra das Leis a,fgl. 84. . .

·-"'---~3-""'j-"'!'.-i~ 105 ...... =

Alvará, em q.ue. s~ dec~tU'a ~ Li; I l1ell~ re.ftrid4. e ésJa!lelt-'~
o ordenado. dos, Pr;o,,!edore.s dfiS c.ap~I/a,s...

Eu EIRej Jaço saber ~ÇlSl qu.e.e8t<:.j\ívará com furça.JI 755
de Lei virem I que 'sendo i.Q.fPfll1ado.• q~e.a t"ei de-?
de hn~iro d,e ',7 5Q ) em ~uanso_c.on,'ititl,lio. aos Prov,e~
dores cem reis petas contas das Capella de cem.Mlssas
para baixo, foi tão largamente entendida e praticada,
que até pela conta de uma só Missa levão os Provedores
o mesmo salario de cem reis I que muitas vezes he maior
do que a esmola da Missa I principalmenre nas Pro.
vincias: a qual inrelligencia e prática. por ser muito
onerosa .ás partes. he alheia da minha Real intenção;
~ querendo eu obviar) que se continue para o futuro:
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Hei por bem ordenar e declarar t que 'pelas contas d'u
Capellas de cinco Missas para baixo t exame das Cetri.
dões do seu cumprimento e assignatura das descargas,.
nãa possão os Provedores levar por tudo cada anno
mais t que um vintem, e que s6mente t passando as
f":apellas de cinco Missas" levem o salario na fõrma da.
dita Lei de 7 de J aueiro de 1750 : e pa:ra e,c;te effeito
revmw quaesq uer Leis, Pmvisões , Sentenças t ou Esti.'
los. que haja em contr.ario. E mando ao Presidenre da
M~sa de Desem@argo do Pa-ço., Regedor da Casa da
Su~plicação, Govcmádor da Casa do P.orto J Desem.
b.argadores das c:iitas Casas t e a wdos os Corregedores.
P:rovedores, Juizes e Justiças destes méus Reinos e Se.1
nhor,ios, cumpriío e guardem este meu Alvará de Lei.
coma neUe se contém. E para que :velllha á -notiGia de
todos t ·manclo--a:o Ooutor Frrancisco -Luiz da .cunha deI
Attaide) ao meu Conselho t e Chanceller m0r destes!
Rein~s , o faça publicar na Chancellaria t e envie. os
traslados delle t sob meu Sello e seu signal. a todos os
Cotregedores das Comarcas J e aos Ouvidores das terras
dos Donata-r-ios J aonde os Corregedores não entrão t

para o fa6~rem publi<:ar flElS ter-ras dec- suas jtrrisdic.
ções J e registar,-nas Cameras das Cabeças das Comar.
cas J·e aos 'Provedores J para qU.e {) fação registar nos'
livros de suas Provedorias; e se regista'rá 'lambem nos
do Desembargo do Paço t .e das Casas da Supplicação e

., .. d01Porto, e o proprÍ'a se 'lançará ·na 'Torr.e do Tombo.~

~isboa J5 de Julho.de 1755. REi. I

';Regisr.ado na Chancellari~ JJlQr da Corte e Reino 1.110 Li.vro das Lei, '1, ,p foI. 8~' . .. .....~
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--------------
Alvará, lm qUl se probifJc passar para o Brasil Commiutr

rios 'Volantes,~ pr(/bibilivo tÚJ lxercici9 dest.cs a(Js ojftâaes
oe Mar.inbeiros de todos os Na.vios.

Eu ElRei faço saber aos que este Alvará com força
de Lei virem, que sendo informado qc que alguns
annos a esta pane se -tem int.roduzido .o .abuso de se
intrometterem no Commercio, que se fa~ deste Reio"
para o Estad-o do Brasi~, differentes pessoas., igRocalltcl
do mesma Com merdo. e destiwidas -dos me.ias flCces
slIrios pa-ra o cultivarem) as quaes não tendo fiem .in
telligencia para traficar, nem cabedal, ou credito, que
perder, se encarregão de grossas partidas de fa7.endas~

que tomão sobre credilo sem regra) nem medida) .para
com e.J1a-s passarem ~essoalmenre ao dito Estado) de
-sarte.. que quando tIlelle chegão .a,conhecer.. que lhe
'-não poclem dar c-onsumo por preços compet~ntes aos
que lhe e-usrárão J internando-se pelos Sertões, gra v.adGS
'com grandes sommas de fazendas alheias J não só arrui.
não a fé pública ~ mas tambem os interesses particu
lares dos Negociantes, que delles c<mfiâo.as MercadlJ
1"ias, com que fogem; :c.ausando.lhes mwito considera_
,'eis perdas. de <lue se seguem quebras e perturbações
'no Commerc.io claquelle Continente; e procurando em
''beneficio do mesmo Commercio obvi..'l.1· nelle um abuso
:de tãa perniciosas consequel~cias : ESL.abeJeç.o, que em
-nenhuma .das Frótas·. que partirem depois do .fim dest-e
presente anno em óianoe para -o Estado do Brasil. possão
passar a eHe Commissarioll volantes., quaes são os que,
comprando fazefldas, as vão .ve-nder pessoalmente para
vol[arem com o seu procedido: e isto debaixo da pena
de irremissivel confisca'Ção das mesmas fazendas., q-u~

será .applicada ametade para a minha Real Camera. e
a ,ouna ·ametade par:a quem denunc.iar a transgressão
desta minha Lei; incorrendQ na mesma pena cumLlla-

LL. ExJr. Cf'om. IIl. 000 .
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livamente os Mestres) OfAciaes e Marinh@iros dos Na_
vios Mercantes", que per si, ou por outrem fiz~rem o
referido Commercio, ou que sabendo quem o faz, o
não denunciarem no terrno de dez dias COIlli IlUOS )

successivos e contados daquelles) em que chegarem
aos pórtos da sua destinação as sobrcditas Frótas I ou
.lo a-vios • que partirem destacades.. No c-aso, não espe_
rado, em que com "transgressã0 desta. c das lJ1inhas
~eis e Ordens precedentes succeda embarcarem-se as
ditas fazendas nos Navios de Guerra: Sou servido, que
os Officia'es delles , que fizerem, ou consentirem esta
<:speCie de Contrabando, além da confiscação acima
referida) em que incorreráõ, sendo as fazendas pro
prias, e de outro tanto, quanto ellas valerem, sendo
,álheias, fiquem pelo mesmo facto privados dos seus.
póstos, e inhabeis para mais não occupa-rem outro al
.gum no meu Real serviço. E sendo Marinheiros dos
mesmos Navios de Guerra, serão condernnados a tra.

o balharem por um anno 'nas obras públicas da Cidade
pela primeira vez, e reincidinde, se. dobra~á e tripli ..
-cará a pena á proporção dos lapsos, em que reincidi-
-rem. E para que, ainda que alguns dos sobrediros ve-
·nhão de fóra do Reino. ou da Corte, não possão nunca
. allegar ignorancia • mando t . que este seja. em todos QS

annos aftíxado peto Provedor dos Armau:ns nos tem·
'pos e lugares., em que se puzerem os Editaes para a
sahida das IFrótas : ordenando, que na chegada ddlas
ao Brasil. os MinistTos , que presidirem nas Mesas de
'Inspecção. visitem as Náos de Guerra com os-seus Offi
ciaes, assim como chegarem, e quando estiverem

-promptas para sahirem : 'E que achando nellas merca
darias. de qualquer qualidade que s~jão,. as autuem t

cpnfisqu€m e fação beneficiar, para se applicarem na
-sobredita fórma ; procedendo a devassa de doze teste
munhas sem determinado tempo contra os culpados;
'e remettendo os Autos dellas á minha Real presença
pe.la parte J que eu for servido ordenar.lhes. No caso.
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tambem não esperado, em que os referidos Ministros
Inspe'crotn a'Chem -qualquer oppmiçii'O.· -que lhes en.
contre executarem as visitas e diligencias, acima orde.
nadas~autuando as pessoas, que se lhes oppdZetetil t me
darão conta com os Autos, qqe formarem na maneira.
acima declarada. As denuncias dos referidos casos serão
tornadas em segredo ~ com tanto que se verifiquem-de..
.pois pela corporal aJ!>prehen~ão. nesta Corte perante o
Juiz de India. e Mina. e'no Estado do Brasil perante
os sobreditos Ministros Inspectores ,dos respectivos
Pórtos; os quaes todos farão entregar ,logo aos Denun.
ciames as meações • que lhe torarem. sem maior dila
ção. ou, nas mesmas iv.lercadorias confiscadas ~ ou el1l
dinheiro ~ que dellas provenha por arrematação, coo.
,sentindo as pàrtes interessadas.

Pelo que mando ao Presidente da Mesa do De6~m·

bargo do Paço. Védores da Fazenda, Presidente po
Conselho ào Ultramar,~ Regedor da Casa da Sllpplic~

ção e ...Governador~·s da R~lação e Ca.sa do P.orro_~ e. d~s
Relaçoes da Bahla e iRIO de Janelro~ VIce.ReI do
'Estado do Brasil ~ Gov~rnadores e Capitães Generae~.

e quaesquer·outros Governadores do mesmo Estado•. e·
.mais Ministros, 0ffidaes e Pessoas delle e deste Rein9.
"Gue cumprio e:.guardem. e fação inteiramente cm~.

'prir e guardu este meu Alvará, como nelle se cQnté[)1.
,O qual valerá ~ como Carta. passada pela Chançellaria J

po~to que. por~lla não passe ~ e ainda que o seu effeito
haja de durar mais de um anno. não obstantes a,s Or.
denações. que dispoem o contrario ~ e sem embargo de
iquae-squer outras Leis. ou disposições t que se oppo
. ilrrão ao conteúdo neste, as quaes hei tambem por de.
rogadas para' este dfeito sómente t ficándo alias sempre

'em' seu vigor; e este se registará em todos os lugares.,
<onde se e<>srumito registar semelhantes Leis ~ mandan
ldo-se o Original para a Torre do Tombo. Escrito em
BeMm a 6 t1e Dezembro de 1755, RE/•.

l.t,~ das Leis da ChanceUaria ,mÓlI da Corte e l?\eillo a foI, 86J

000 2



Ati/tirá, im qllt $e ddermiT1a o (tJsligo dos eSfravos. fJlIt

110 ES/(fdo do Brasi'/ Ir:ouurem. jac.as. .

1756 DOM José. por graç~ de' Deos- Rei de Portl:lgai
e dos Algarves. etc. Faço saber: aos que e-,ta. minha LCl~

virem. que sendo-me prfsente, que no- Estado do
Brasil cOlTtinuão os mulatos- e pt:eEos ~scra vos a usar de
fucas·. c mais aI mas- pl'ohibiclas, por não serem bastan.

I res pala' eohibilos as pena-s impostas pelas Leis de 29
de Març0 de' 1'71'9' e 25 de Julho de 1749 ~ Hei por
b~m que em lugar da pena dos dez;, annos de galés. i/Doo
postas na·s referidas Leis. inc(;)H·ão os ditos pretos c mu-

r nuas eSCl'avos do d'iro Estado·. que as transgredirem. na
pena de ·cem açoutes, dados no Pel0urinho, e' repetidos

. por dez' dias alternadbs •o que se não entenderá com os
negros c nndato3. que forem l'ivres.; porque com estes
se devem observai' as- L6s já €stabeLecid-as. Pelo que':

, Mando ao Presidente e· Conselheiros do meu Conselho
Ultramarino, e ao Vice.:Re'i (t. Capitão General de mar
e terra ào mesma Estado do Brasil, e- a todos os Go
vernadores e Capitães móres delle-, corno tambem aos
Governadores das Relaçõe-s da Bahia e Rio de JaneirO',
Desembargadores d'dlas" e a·todos os Quvidores. Jui
zes, Justiças. Officiaes e m:l.is pessoas' do dito Estado,
"€umprão e guardem esta Lei, e a' fação cumprir e
guardai' inn:iramente. como nella se contém. a qual
se publicará' e registará em minha Chancellaria mór
do- Reino. e da mesma· so~~ será: publicada nas Ca..

. pitaní'as do d'ito EstadO' do Brasil, e em cada lJma das
Comarcas delle, para que venha, á noticia d~ rodos, e

. se não possa allegar rgnorancia, e tambem se registará
nas ditas Relaçoens , e nas mais partes, onde semelhan
tes L.c:is se costumão registar, lançando.se esta' pro-
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pria na Torre do. TombO'., - Lisboa '2;4-. ~e Janeiro-
.de. I "t56. REI. "

, ,

. Registado a Ibl~ 81'd'0' IiT, 1'2 ~ F~ovlsões da Secr~aria do .Co.'
lho Ultramarino j. e' na,Chancellana,mor da Corte e. l\.eIDO no IJuo d~ ,
1.eis a foi. 89' TOu..

Ar'lJará J em qUf se exthrguirão ii! Officios de EXéclI/oru.
nelle expressos> creando de Irovo Ul1~"(./$,!r de-LetTas de
primeiro btmco GOIN o titu/o de Juiz 1ÀryfJ'or das dividas
das Alfmrdegas- e Junta do 'rabaco» que se (onJultar:á
pelo Conselho da Fazenda J determinando sua IUf.ada. J

~r:dmt1d(J e assig.na.lJtra..

.EU EIRei fãço sab~r a ql;Jantos este Alvará em
fórma de Lei vjrem > que ppr. j.ustas causas" que me
farão present~s > sou s~rviclo extinguir os Officios de
Execut0res- da· Alfandega- gl'anue e da Alfandega do
Tahaco da· Cida-de de Lisboa t €orno lambem a incum
bencia da- execução das di-vidas da, Junta da Admi
ni~tração do mesmo. Tabaco, que estav.u commettida
a umdos Ministros Deputado della; para ogue de meu
motu pFep'rÍ<T, c;eFta. s()encia » poder Real. e al'>sohlto~"

'revogo tod~s as Leis J Regimentos, Foraes, Alvarás ~

Decretes t Resol.uçães e Ordens da creação dos ditos.
Officios e incumbeRcias ;. e cm lugar de todos bei. por
bem €real' de novo--um lugar de Letras cl~ graduação
d'e primei-m. banco,. que se intitule Juiz Executor das.
dividas das Alfandegas da Cidade de Lisboa e Junta,
da Administração do· Tabaco ;. para o gual se me coo:.
sultará no Conselho· da Fazenda um dgs BachareiS's
approvados para. me servirem-». de melher nota» que
lenha c;:abimenro .ao. dito lugar t o qual servirá P0l:
tempo de tres annos " no· tifTl dos quaes dará regular
mente residen.c!a J' q.ue ser.á- ~jsta no m~~~o _Çonselho.
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l: d~1ie -relWemaa pàrà us JoízH ~os Feitõs da FazciÍih
da Casa ~a Supplicação a , aond.e ser~ ~rênciada~ pét'd
sea n\erec'tmento. Ven'cera O dito Ministro de seu or
trê'nádó éen~o 'e oite-ntâ "rorl reis, dos quaes lhe pagarif
o Thesourelro da Alfandega grande noventa rnil'réíS
e outros novenra mil reis o Thesoureiro ger'.ll do ren~

.dimeó-ió CIõ 1ãõãc'õ :-e -fúãís bãVe-râ t:ódll~ its anrgnatu.
r~s. e emolu~entos ao e rerá.a mesma alçadá a que tem
Os Càrregeddres do 0ivd da Cidàde de Lisb0a agem
goe possa levar ,,,em pertender outra alguma propina,
a"ssig~~tu'ra a ordfn'aria a du ajuda de custo. _

I f. para qu-e cõm mnior cuidlidó execute as dividas
tte ·minh~ lFatenda , oraeno • que de toda a imporcancia
das di vidas. que. por execução viva 't1'ler arrecadar,
tire dez por cento; dos quaes leve para si quatro, e
faça entregar dous á pessoa a que servir ge Procurador
[fa Faiend'a no 'seu ']ilr'lO j tres'ao Escrivão da causa j

eum ao 'Sollicitadot-; com o qual·descollco já feito, se
~ntregará o resto da~ dividas executadas aos Thesou.
rejros·, a que pertencer. B-em- entendido, que pela sim.
ples citação. ou penhora, pagand~ os devedores sem
âisput'a. _nem venda de oens, .se nãó venêerá estC'pre.
mio lha 'conformidade do Alvará de 2o'de Novembro
":e, i 154;. excepto o um por ce.nto dos S()lJici~adoresa

pt>l'tJue-estes sempre 'os véncérá&. 'por não terem'outt<o
einOlumento de selJ,S Omcio·s.

-2. ;Connecerá o dito Juiz Exécütor"t:letodos'os em·
bargos , dispütas e inéidentes-, 'que se moverem nàs
~xecu~õh, .iulgal1do.a~. como for 1ustiça, na primeira
itlst;lI1cta com 'appell,ú;:ãR e' aggravo para o Juizo d~s
Fetitos I da Fazenda da Cétsa da Supplicâção; c do
rrtés'mo"lrÍlád'o conhe'cerá cf<; todas as preferencias t qlle
;àlgúm~s' pessoas. de fó!a Ijertendefem t~r aos ben~ ~ós
tievedores "U~ mmha Fa'lenda , pe'as' <litas repartl~c>es
1dà~ Ali1lh'Hegà~'e Junta ero Tàl5aco; róu'as·divi'das pro.
ce~0\iedirei·t"6sIOehcidos~enão ffàgôs ,'O~ de fiançh
liao'~éYóllr~Ã'distJ <''ôu!db1 Merca'dõres •Jqlielfaltár R1 'de



· E x T R 4 ~ ~ ~ !- N T E s. ~7~

çndiço J O\! p~s ~Plld~rpnaç6e~ d~~ pe~af. d~s d5s~C1mii
nhos) usande para este fi~ da ~esma Jut!~dJc~a~.cp~~
ç~qida aQ ~r~vêdqr e Ffltpr f11~r d~ ~ Ifa,ndfga grap~e
da sobrédiu Cidade e das mais do Remo. pelo!! Capl.
tulos ex"\!.. '!}t~ t~J~. ~p Fora'l ~ e de todas as P.ro~vi.
sões e Ordens. que sQbre elles se lhe tivere.m passado":
do qual Provedor ~ Feitor mór sou s~rvi'do separia a J
9.ita j.urisdicção e conhecimento. pelo grande traba.
lho) que lhe tem accrescido do expediente da düa ~l.

fandega • do qual não he conveniente a meu serviço»
que se divirta J para conhecer das. ditas, preferencias e
causas.

3 Tanto que os direitos das ditas Alfandegas forem
vencidos) e que os assignaotes dellas n~o pagarem»
serão os Thesoureiros obrigados de, apprese~ltare~ os
escriptos aos Provedores, para os mandarem Doti ficar
pelos·Sacadores. que paguem em vinte e quatro horas;'
e não pagando) mandem logo os mes~os Provedore.s
.carregar em receita ao dito Juiz Executor) para pro.
ceder contra elles e seus fiadores a penhora e prisão J

na fórma dos Foraes • Regim~n~os da Fa7,enda ,e arde.
,naçõ~s do Reino. att que as dividas sf\iãc;> inteiramente
.~qbr~das. E os Thesoureiros, que .d.~ntro 'de~m ~~Z-»
depois das diligencias vencidas, não fizqem a rderida
dihgencia, pagaráõ por seus bens' toda ~ falta. que
.houver nos devedores) a qual havuátdelles ,o,Jl1c,smo
Ju~z Executor.

_4 Os Escrivãe~.da l\:1esa grande,d~yli~as Alfande.
;gas, que tiverem por dist'ribuição os livros das_ itas
fianças, serão obrigado~ de os nr todos os dias, para
saberem as que estão vencidas. sem estarem -desobri.
gados, das quaes darão logo parte aó~ 'j>rovedore~ j em
presença dos quaes com outro Escrivão das Mesas e
com o Contador da conferencia. onde o houver) Ifqui.
dará6 a divida das ditas fianças. e as farão carregar em
receita .ao Juiz Executor dentro de 4ez dias seguin~ês

ao venCimento J com pena de paga~em po~ s~u~ _b~1\5
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toda a fa1ta I que houver nos Fiadores I como acima
fica ordenado.

5 As fazendas descaminhadas, que forem apprehen.
<lidas e depositadas á ordem dos Provedor-es das Alfan_
degas. serão por sua ordem vendidas 'afltes, ou -depois
das Sentenças. carregando-se seus preços em' receita aos
Thesoureiros "na rorma dos Foraes. Porém as Smten_
ças aas penas ~ OLl das denuncias dos descaminhados,-de
'que não 'houver fazendas apprehendidas. ~ogo -que pas.
sarem em julgado, se carregaráõ em receita ao dHO Juiz
-Executor, para proctder contra os Réos na fórma de mi4
I.has Or-denaçÕes. ou as ditas Sent(mças sejão dos Pro
vedores e Officiacs das Alfandegas, nos casos, que cou
berem em suas alçadas, l?)U da instanc·ia superior.

6 No caso de quebrarem alguns Mercaoores Assi.
'gnantcs das dita-s Alfandegas, ou AO -caso dos Prove.
ü(nes anticiparem o prazo aos que forem suspeü05 de
'credito, será o dito Juiz Executor obrigado J tante que
'chegar á Sl3a noricia, judiciai. 00 e~;[rajudicialmente.

, .r logo em pessoa com os Omciaes, a que pertencer,
'sequestrar e invemariar os bens d@s ~ebrados e suspei.
1:os de credito, ouvindo as partes. que tiverem que re·
querer, sem suspensã'o de sequestro ~ -conforme o Cap.
-CXlV. do Foral.

7 Os Escrivâes e Sollicitadores das ditas·executor·ias
serão promptamente obedientes ~o diro Juiz Executor,
como. tambem os .Meirinhos e ofhciaes de ordens e

"execução das ditas Alfaf.ldegas e Junta, ,em tudo o ,que
;lh mandar por meu serviço, e por bem do seu cargo:
·.e do -mesmo modo mando a todos os M-eirinhos e AI
'caides da Cidade de Lisboa e ·seu Termo, cumpria e
'guardem inteiramente todas as ordel'ls e mandad-os •
que elle lhes passar na referida [órma, com pena de

~ suspensão e prisão.~ que contra todos poderá executar,
'alltuando"os na fórma ordinaria. E aos Tribunaes e
Ministros de meus Reinos mal~do, que cumprão rodos
.os Precatarias e advocatorias J .que ellê lhes passar por
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méu_sellviço', (para' a Qo<r árrecadaçãó di minha Fa..
:'l.enda. : ., - ':. J!'

, 8.' Ao dito Juiz Execútor perten'cerá tirar t6das as
Deva.ssas de descaminhos , que o Conselho de minha
Fazenda, ou a Junta da Administração do Tabaco lhe
commetterem ; 'e tambem' conHecerá de. rodas as re
sistencias fciras aos Officiaes d,!s executorias I Ifan.
pegas e Junta, remettendo umas e outras culpas pata
o Juizo dos Feiros.da Fazenda, onde serão sentenc.iadas
em uma só instancia com a brevidade possivel, para
mais proOlptatnente se (vedarem os delictos, e se ~ar
exemplo aos ddinquentes.

9 . Tanto que o dito Juiz Executor,'entr.ar :l servir,
se lhe fará receita de tódas as execuçces, que actual
mente correrem, e das dividas I que de novo se houverem
de executar, no, tempo, em que se vencerem, &screvendo·
se em livros separados por cada um dos Escrivães das
repartiçõeS I a que tocarem. E será ob'rigado.' a fazer
executar e recolher nos cofres' dentro de um anno I

contando 'do diã, Jem que se lhe fizerem as receitas,
todas as dividas, que forem exigi veis , dando conta no
Conselho da Fazendà e na Junta da Administração do
Tabaco de ,todas as que se não puderem cobrar por
falta de bens, para .se .me fazerem presentes pelos
IlleSmos Tribunaes ,c.ó,m t.oàas as'in'Strtlcções necessa.
rias para se mandarem riscar das Jjeceitas: e faltando a
qualquer destas obrigações, se 'lhe dará em culpa na
l\.ua residencia. E para o ,fim da ,referida brevidade, or.
deno a tod'çs ,os Ministros, Officiaes e pessoas de meus
Reinos e.Dominios, que com toda a promptidão e'Xe
eutcm os precatorios e nl'clnclãôos, que °dito ExeciJtor
lhes passar por meu serviço nos termos, que nelles fo
rem prefinidos , com pena de virem empraza~os a cada
um dos ditos Trib,unaes., a que o conhecimento per
t-encer, dilr a· razão de sl:la's 'OlrlisséÍes e 'Culpas, e sé1tisfa·
zerem as. penas que thes forem impostas" negando
lie.lhes Certidões para .suas resldr.ncias. E a-os J-uizes

LL. Extr. 'T~m;. UI. ppp., '
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do$. Feit'O's da Fazçnda gulen0J)' qua n.o ~espacho dos
feitos desta executaria tenhio a ~esma brevida&, qw~
devem ter com (3 despache cdCi>S' feuos· cl~ exeezutoria dos
Contos do Reinp e Câsa, orcknada. l1o.Alv.aPá de: 2'3 dê
Agosto de 17B- .
_ 1 Ç>~ Usará o dito Juiz ExecutoJ: ele' todas- as Leis
Alv.~"rás) ~egi,01<::n.to~) Dectetos, Resoluçõ€s e Or_.

. d~/)$) passadas aps Executores extill€ro~ naquillo I qut!
oeste Alvará não for revogado j e mandará continuar
os feitos çom vista ao Advogado, que na repar~ição

ço§ COJltps estiv.er approvado) par:ã dize~ Ror parte da
Fazenda, ao qual mandará pagar o pr.emio) que neste
AlvarÁ lhe véli ~on<Z6didoA ., '

I ~ E po~que dos djtos Officios de Executores das
AlfflJldega~s ba dous J;>roprie.rár,ios vit<\lioios; mando.
que. em, quanto estes for.em vivos) se lh(l~ paguem os
orde.n<\do~) concedidos nas...Atvarás de 2~ de De,zembro
d.e. (75.3. Ç~p.itl:Jlo H.·§. 24-. e 202 dCIAbtil de.I754'
(;api.t.lJIQ IV. no prjll~ipio. .

Ma:ndo ~os VédDres de minha Fazenda,. Presi..
dente do Desembargo do P-aço. Regçdor da Casa da
SuppJicaçã.o. Governador d.a Casa do Porto) Presidente
O,a Junta da AdmiJl·i~tr.a.ção do l'abaca., e a rodos os
1\1inistro~, d.o~ ditQ8. 'Erilbu.Aacs. e de:çu~f(j)~ q,llélf!squel!
d.e ID~US Reinos. e: SrohoIios A ]uiz,es" 0fBciaesi C'pes..
s.oa.s) :t qu~ o oQnnecjíllento pertcnoea:, cumprão o
g!Jardem este Alvar~, como neHe se contém) sem em~

barg,o de.qua.tq~e..r, Leh, ou Regimento em.contraria •
que. para eS.te fifI!; r~v0~0; d.e,mou mQ~u .proprio, c.ert~

sçiçncja,' poder Re'lte abs.o1uto. J::'é\0' Dese.mbargadoll.
M-aJloel Gomes)de .G:3l:v,alho-,. de meu. Eonselho e Chan....
celler mór_de J1leus Reines., mandolque o faça publi<:ali
na.Ghancellaria" e enyiar c&pia$( imprellSas.aos TlI'ibu.
naes, MinistraSte, mai~. R(lS~O~S-.. à qUCLse c.astumão re_
metter. E;:es ~ ,s,e regislará; nás casas- referidas., ela .(1110...
pria s~ 1.n.ça.ní. n~. Torreldo;;Támba•. Dado. 'cm Belém.
fL2;Ç:,t~e~M~Iço.de I pb6, /fEl.'. .:" .

Retillado no 1.1'1,: J. das .Pateutes a foh' .1•. 'era.-..
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Alvará, em que st perdoão os direitos ás mlldeiras, (reá..
. das em o nosso Reino.

Eu EIRei {aço saber aos que este Alvani com for.. 1756
ça de Lei virem t que t tendo consideraçãO' aos pre.
juizos t que .senrírão os meus Vassédlo$ , qúe habitão
nos lugares das Costas destes Reinos t assim.pelas_ em
barcações t que perdêrrao J I comQ 'pélá"S' eas~-s t qoe se
lhes arruinárão no Terremoto do primeiro do Novem-
bro do anno proximo passado; e a que t c9mprehen.
dendo o danm'o J qu'é-se" 5eguID daqü'ê1fas' rüÍnas t uma
crande parte dos outros m-eus V~ssallos t se fazem
fodÇls dignos da "minha 'Regia':e Paternat pra.vidcncí'a·;
parà animar a navegaçãQ de uns t e dar por meio d~l1a.

tambem facilidade á reedilicação das pr~Eried des
dfis outros,: Hei- por bem; que todas as maâeiras· da
producção das terras destes ~Rein'os.' que fua:~m' neH'6
transpertaclas de uns para outros porros, por emt>ir
<:áções que, sem' dólo' J nem malroiarsej-io' i>rôpriás de
VUsallos meus., narul'A'C!w'tll& mesmos Reinos" {id!'~u.
dbminios t ,goZem àa.mesmo rehare-- J10S Dj'J!tir-os de
t'nrraaa e sahi~ J ~s~m pelos tios t oomo f p~t~s fuzes ~
e do mesmo fiwm', na J6Tmà da. artleclftiaQão J Clue l~~

nho ceriGerlido' á' CDDlpalfbia,,~ Y Tal: 'rra'- O'r.ã'à PaI á oe
Maranhão Cc) ,'s:em aJJgWlJiIr'ditifererrça'.-; , I "

Peloqu.é~ Man.ciá·~os \~Dreslq",. fl.1ll111ta R ai
Pà0enda; Regedep da Casr cl~ Sup~licayão J Go\!er
nano!"" da Relação' e Cas-a.· do' POIlt0; Governéfdor t e
Capitão,{;jenerál. eOjIWinb Gtt Algél'!'ve,. e' .f1lai~ Mi
nisrires':', Offici~eg, -, pessbas:;~ a"quem 1~'ftê.f1Cêl') qwe
cutnpráq 1 ~ guard~m • e f,'l'ção jnt~ir:lm'(!m~ cú-mp"tit
e -guarga JcQl1l nélle- so!.contém', este meu. A'J:varâ..
() qU:ll~ Vál~rà t .como::€a'llra1Jass~da pela Cffan.ceUari •

(+) ~ A~••';' M Jih.li'õ jlé 11755.
- - Ppp 2
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posto que por ena não passe, ~inda que o seu effeito
haja de durar mais de! um anno, não obstantes quaes..
quer Regimentos., Ordens., ou Disposições contrarias
qU'e todas hei por d.e~ogadas'para.est~ effeito sómente :
como se dellas fiz:esse expressa mençao, ficando alias
sempre em seu vigor. E este se registará em todos os
lugares, onde se costumão registar semelhantes Leis.
xn~ndando-se. o or·iginal para a Torre do Tombo.
Escripta ~m Belém a 2-2 de Maio d.e 175.6. REIL
- j' ( • ).

;J,\egistay.o ~~ li,v,ro d.a Fazenua, ~ fol~, l6.

;. ; I , ~

PJ'Par~ .• ·em q.u.e se 'dec/ar;a 'o de 20, de Marfo de 1756..
I -

; ; ( J

1756 Eu.EIRei faço ~aber aos que este Atvará em 'fár.
. .ma .c;le L~i virem ,. que tendo extinguido por outro

d~ 20, 00 ~ilrço deste anilo os, 0fficios de Execu
tores,içlas- Alrfantiegas ..do AçuCé}r e do. 1i'aooc!> f e do
das E:xgcu~õ.m.da Junta da~Administraçãodo mesmo.
que esta:vão c.om.met[)iàa'S"a' um. <dos J.;)ep.utados:ldeh.
la ;. e cceado um E'xecutor" que (servisse todas as
sQbredita~, Ministro. de> letras. e .lugar de primeiro
~anco" e: que (: te coJibecress.e {Jo<todos os embaligos' J

disp~tas c incidentes ''Dá primeira .instancia, com ~p.

pellãÇão· e AggliaVQ,rpara o JUilZO' GIns Feitos da Fa..
zenda d~ Ca-sa-da Supplicação J e que' da mesma fór;
ma ·deteJ;minasse; as pnefer€ncias, que algumas p~

soas pelitenee~sem.tec aos bens doSo devedores da mi
nha l,{eal Fi\zenda-J t1 e~eçtltasse ~s.coDde.ninaçjjes im.
postas nas Sentenças, que:.passassem 'JC:~ julgado. o
as pen\ls procedidas dos'dC:Kaminhos:J , em· que nãa
,houvesse fazendas ílpprehendidas.; e conhecesse das
resistencias .. feitas aos Officiae~ d3s. E~c.cu,torias). 1\1...
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fandegas e Junta, remettendo umas e outr~s ao Jui:
zo dos Feitos da Fazenda: E porque no dito Alvara
se não expressou J que o cliro Executor désse A ppel_
l'ação e Aggravo para a junta da Adminisrr-ação do
Tabaco em tudo o quê tivesse or·igem deste gene
Ia. por ser a dirà Junt-a Uibuna-l ~órhpetenre e pr-i ...
vativo, e que tem melhor conheCimento que outro

. algum j e poder o Frocurador da Fazenda daquella
repartição assistir ás causas. que se sentenciarem- a
final sobre as execuções e dependencias dellas j e se
rem muitas oas Sentenças t!rõferidãs rm ditâ l.llfira. a
quem pertence. na fórma da Lei do Reino " conhe-
cér dos emb5lrgos oppostos:,ás sobE.editas execuções,
e da. mesma fôrma das preferencias .. e mais incid-en
tes, e das resistencias feitas aos Officiaes do dito ge
nero J na fórma do Regimento do Tabaco. e omras
'olarias. resoluções minhas. que se 3chão na dirã. Jun- • ~ .
ta: Sou servido declarar o' dito ALvará. '-e mando,.
que o Executor nomeado, e os que lhe succederem "
dem A:ppellação e Aggravo para a Junta d~ Admj..
nilitraçáQ do Tabaco em tudo o que' disser respeiro
a este genero. ~ tiver nascimento delJe J como até
agora se praticou j e da mesma fórma nas resisten(úas~,

commettidas. contra os Officiaes. dO".JTabaco J e- suas
Executorias; .porque não foi·, nem.he da minha ten_
ção em.quanto ás causas do Tabaco, e ~uas execu_
ções e dependencias, alter.ar. o disp.osto no Reg~rnen...
lO delle.. . . .

Pelo que: MandO- ao~- Vedores de minha Fazen•.
da. P.residente do Desembargo do Paço.., Regedor da
Casa da Supplicação. Governador da Casa: do PQrto ,.
Presidente da Junta da Administração do Tabaco. e
aos mais Ministros. Corregedores. Provedores., Gü..
vidores e' Juizes destes .m~llS Reinos. e Senhorios',
cumprão e guardem este meu Alvará., como nelle
se contém. E mando: ao Desembargador ManoeJ GO.l.

mes de Carvalho .: do meu. Conselho ,. e Chanccller..



mór de meus. Rejnas· e. Senhori{)s t que o f.1ça publr..
car na Chançel1aria t e çnviar as copias impressas
aos Tribunaes e Ministcoi, a que se costumão remer.
ter. e este se registará .nas CílS~s referidas t e o pro.
p.rio se lançará na Torre do Tombo. Dado em Be
lém aos 9 de Junho de '756. REJ.

. Registado na .Cbaac.Uarie meSr lia C6rrtl e Reino t no 1ino dai
Leis a foi. 92.

------

.,Alvará , ~m qUt se -confirma a Instituiçáo 'da Companhil
Gtral da .dgriclt'ltura das vinhas do Alio DOliro.

Eli EIRei faço' saber, aos que este Alva.rá de corb.
firmação:> v·irem t ql!le havendo visto e considerado
.com pess:aas do mc:u Conselho J e ounros Mini~~rol

Doutos J experimemàdos , e'zelosos do serviço de Qeol
e meu, e'do bem .commum dus meus Vassallos, que
me pareceo, consul:t:ar, os LIli. Capitulos e Condr~

,çães, conteúdos nas 33 m(lias'folh~s arraz escripras ,
1jubri:üadas.'po[ Sebastião. José de Carvalho e Mello»

..dOI m.eu GOllsdho, e Secretario de EstflQO 'dos NegG'..,
cios do R!eino, .que os pDincipaes·'·Lavradores de'cima
.do. Dour:o, e HOI:Jlens Bons da C;idade do Porto, neI,.
la~ enunciados, fizerão e ordenárão éorn meu ReJa!
.consentimento. 'para formaram uma. Companhia t que
~ustcmtando compeumtf;mente'a cultura das vinhas d@
Aho Douro, conser,vl! aO:.mesmn- tempo aS' produc
ções dellas na sua pureza ..natural; 'e ..p, bene,fioio' do,
Commercio'jNacional e Estrangejro, e dá saude dos
meu~ VasSaHos i sem alguma despesa. da minha Fa.
.zcmda~ antts .com benClficio deUa; e do bem comJTlu~

dÓi meus. Rcrinas.' ; 'e' petque ~ sendo e~minada as
ma&m~.OondÍ%ões 'com' maàucG .cop.teLho. e. ·pr-l.Idetue
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detibeTaç~o» se 'achou não' só serém 'convenrentes J 'e
com elIas a mesma Companhia J contendo esta no
taria utilidade da mesma. Cidade do Porto» e Provin.
cias a ella adjacentes, mas tambem o grande serviç0 ~

qu~ neste particular faz a dila Con~patlhia, e as pes
S0as. que com ella promovem o commercio e a Agri
cultura por um tão util e solido estabelecimento :
Hei "ar betrt » e me praz de Ih6 confirmar todas as"
ditas Condições, ecada uma em particular, como sê
_e 'l,Ierbo ad 'lJerbm!J aqui fossem insenas e declaradas J

e por este. meu Alvará! lhas confirmo de meu pro
prio motu , cerra sciencia» poder Real e absolut(j).
para que se cumprão e guardem inteiramente, como
nellas se contem E quero que esta .cor1f1rma~ãó em
tudo c por tudo lhes seja observada inviolavelmeme J

c: nunca possa revogat-se; rrla-s sempre, ,como firme J'

válida c perpetua. • esteja em sua for~~ e vigor J s~m

diminuição. e lhe não seja posta» nem possa' pôr du
vida alguma a· llC"U. cumprimento- » em f>art~ J né'm em
r0do • e-~ Jui.zo » nem fóra delle. e 5e emenda sempre'
ser feita na- melhor fgrma e na melhor sentido, que
se. pIDssa di.zer» e eAtender a fav'or da mesma Compa
nhia J e do commereio e ~@n8ervaçãu delIe j havendo
por suppridas (como se postas' fesscrrn neste Alvará~

wdj:ls as clausulas e s'olemnidades de feito e de Di.
reito, que necessarias fOTcm para a sua firmeza j . e·
.derogo. ~ h~j por derogadas todas e quae-squer Leis.J·
Direitos) Ordenações, Capitulos de Côrres» BrovisôesJ,

Extravagantes ), e OI,Jtros Alvarás,) Opiniões de Douto
res. que .cill cO,ntrario\. dás CôndiÇ6es, da. niesma. Com
pallhia. ou de cada uma deIlas possa ha ver. por qual_
quer Yia't ou por quaiCll:ler·m0do-'. pastQ.qoeta~i\sejão.

que fosse nect!ssario fazer. aqui dellas esprcial e ex.
pressa~r.dação de wrbo ati verbum, sem embargo da'
Ordenação do liv. 2. 'Ii/. 44,» que dispoem não' se
Gllrenáer ser por rrrim a€to~da Ordenação neh1íuma.
:.da,substanda. della. So.OOQ flzçr..deolaJ/ada. IDtn.ção I
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E para maior firmeza e ir.re'vocabilidade desta eOA~

fil'mação J prometto ,e seguro de as~im o cUl'nprír J e
.fazer cumprir e mameI' J e lha não revogar debaixo
pa minha Real palavra J sustentando aos interessados
nesta Companhia Da c<lnsávação della J e do seu Com~

mercio J como seu Protector que sou; e terá este
.t\,lvará força de Lei., para que sempre, fique em seu
vigor a confirmação das dit.as Condições e C'pi[Ulos •

. que neUa se comém 'J -sem alteração alguma. ~Io que:
Mando ao Desembargo à(o) Paço, e Casa da Suppli~

cação J Conselho <da Fazenda e Ultramar J Mesa da
ÇOl1sciencia J Camera da Cidade do Porto, e mais
Conselhos e Tribunaes; e bem assim aos Governado_
r.es J e Capitães Generaes do Brasil, Capitães mór~s J

:provedores da Fazenda J Ou vidores geraes, e' Came_
ras. daqueHe E!:itado ~ e a todos os Desembargadores J

Corregedores J Juizes e Justiças de me;JS Reinos e
Senhori(~s ~ que ass,itn, o cumprão e guardem, e fação
ezumprir e gua,r,dar J .sem duvida J nem embargo al~
gum, 'não admirtindo ,requerimento, que ímpida em
todo J ou em parte ~ o effeito das ditas Condições J

por tocar,á Mesa dos Deputados, da Companhia rudo
o que a el~e.diz, respeit9.,;:g hei por bem J que. esce
AI vará valha como Cart/!" sem pas-sar pela Chancel
laria. e sem embargo da Ordenação 'V'v,. 2. '[tt.39.
em contra-rio, po&to que seu efteito haja de durar mais
qc um anno. Dado em Belem a 10 ,de Setembro de
1756. REI.

INSTITUIÇÁO

Da Companhia Geral da AJ!,riclll1ura das vinhas do Alto
D014ro.

I SENHOR.

R E~re~então a v., Magestade os principaes Lavra..
dorcl) de cima do Douro J e Homens Bons da Cidade
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do Por·.to. que dependendo da Agricultura dos ~inhos

a sui->si tt'ncia de gr-ande .parte ·das Commllllldade~

Reliaiosas. das casas disrincras... e dos ,Povos mais con
sidc~veis das tre-s Provincias da 'Beira» Minho e l'raz
es Montes; se acha esta Agricúltura reduzida ~ tan
ta decadenc-Ía» e em um tão grande estrago. que so
bre não darem de -si os vinhos o 'que he necessario
para se fabricarem as·ter-ra-s» em que são produzidos_.•

,accresce a esta jactura do cabedal a da saude publi
ca; porque. teBdo crescido' o numero dos Taverneiros
da Cidade do Porto a um excesso exrraordinario» e
prohibido pe-Ias Leis de V. Magestade e Posturas :t1a
Camera da mesma Cidade.• -e riã~ podendo reduzir
se a ordem aqueUa.multidão» succede» '1t1e os ditos
Taverneiro'S adulterando e cOrFompenôo a pureza
dos vinhos naruraes com muitas Qonfeiçães nocivas li
Gompleiçã.o humana» arruinão com a reputação de
um tãe·j mperrante ··e consideravel genero todo o com
mercio .delte. e até a natureza dos ·Vassal1os de 'V.
Magestade » que gastão os vinhos. que annualmente
se vendem para..o.consumo -da terra 'pelas ,ntãos dos
ditos Tavern6res.

E -animados os 'Supp1icantes pela incomparavêl
.ülemencia. com que V. Magestade tem $occorrido os
seus Vassallos afflinos. ainda com 'Vexações menores.•
que as referidas-: ·tem concordado entre si formarem
com o ,Real'beneplacito de V. Magestade uma Com.
pànhia • .que 'sustentando competentemente a ClllrUI'3.

das ~inhas. conserve ao mesmo 'tempo as producç6es
deIlas na"sua pureza natural. em beneficio do com.
merci@ macional ·e estrangei.ro »·e da saude ·dos Va-s';
salJos de V. Magestade. .

,. 'I. .A ·dita Companbia ·constituira um 'corpo po
litico • .composto de um Provedor. doze 'Deplltados
e um Secretario; sendo todos quali1ficados na maneira 1

abaixo declarada. Alem dos referidos ~eputados.
,haverá .&êis ,-Conselheiros,. hO)llcns intelhaerltes deste)

LL. Ex/ro. ~7'Of!1. III. Qsq o
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commel'<;io. Será, esta COIllp-anhia d~nominatta : =
4. Companl9ill. Gtyal! da Agricultura das. vitl!:Jas do. AlIo
Douro. ~:..Os. papeis de ameio ,..que delLa emanarem •.
serão sempr.e exp.edidos em nome do Provedor e De
p.utados da mesma Companhia., e- sellados .CQOJ o Sell().~

della, o. q.ual consistirá na Imag~m-de Santa Manha .
rrotc:ctora das terras. do Douro. e por baixo u.ma .la....
táda. ou r>arreira, com esta.Jnscrip..ção:

Providentia 'K.egitfJr~,

~ó II; O sobreàito F'fovedor e Deputa \<I ós serãer.
'Vassallos de V.. Magestade, OO&l}raes, ou naturaliza
dos, e moradores na Cidade do P-orro·, ou ·em·cimas
do Douro, q,ue te-nhão dez. mil cmZlados de acções na..
G:ompa-Flhia, e. dahi: para· cima•.

§. lU. 'A~ eleições do sobr-edho',Pr'oveehM ,.O~pu ...
1.dt0s e GJ)flselheiros: se, fal:ã() sempre na, Casa do,
Despacho da· Comppnhia pela pluralidade de. votos,,,
oos interessasos, que n€lla tiverem tres mil cruzad0s.
de acçpes t,-,o,u dahi para.cima, Aquelles,. q~e menos:
tiverem ,se 130deráõ-eom.tudo unir entrce si J para que
~ffa-zendo a dita,quantia. constiwã0 em ·nome de to_o
dos uttLséi,voto •. qL~4 paderáõ nomear: em qliJem. heIlIb
llies. pal<e.oer. Os' pcimeiliQs eleites,,· p.ara. éh fU'ndaçãa o

servirá5: Ror·tempo de,tt:€s annos, e tod0S. os ou~ros ••
que. se Ihes~ seguirem·, serviráõ por tempo, de dous.
anIlOS: com. tam.o que os que tiyeH:m servido,. não,
ppssão ser rceleit0s né\" _pJoxima elei<jão,.. sem. terem,
a"o menoo" a .seu ia vaI' du·as terças partes das votos·,.
c.omo mais cxpF.essamente se declara. no §. IV. Ao.,
mesmo tempo se.degeráÕ na mesma· férma--.enue os.,
di~os Deputado'S um Vice..Pt@vedor. e um Substitu
to» que gradualmente. oceupem o. lugar d.c.:.p't'filVe9'J
dor. nos casos de mor.~e) ou de impedimente.>
.. §. IV., ~·:P.f?ved0r. De'putados- e ConselheÍJl'es,.·se...

~í1tO nesta ponu;lfó\ Ju.ndal.ã.G . nomeàdos ~~:~. Ma.-
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gC'stade,~ -para servirem por tem.po de tres an,tlOS,t En,.
dos os quaes, appresentará6 em.Junta gera,l.~:s contaj
de tudo, qupnto tiverem obrado; r~parcindo aos in
teressados os interesses. que lhe,s comp<ai,rem , O,U que

,:) Junta por-pluralidade de votos·detefmiQar se de-vem
repartir. Depois-ie procederá Ímmediatamente á flava.
eleição .de Provedor, Dep,urados e Conselheiros; o~

.quaes ;rerão õl seu cargo e,xamjnar primeiro que tudf)
as contas dos seus antecessores" .pata as approvarem.•
ou repro..varem, segundo o 'seu merecimento',; e de
·roesrI)o modo se irá continua.ndo n,as fuqua.s elei,ções,.
·em quanto est·a Companhia durar. 'Parecendo poré1n.
·.aos interessados tornar.a reeleger algum.) ou .alguRiS
·.dos ditos Pro\ledor) Deputados,:ou COl)se:lhei-ros) OJ
Foderá6 reconduzir, tendo a seu favor ao ,ljIlenos duas
terças p:lrres dos votos. Aos p;rim~iros.., 1-1o.r;neaQGs po.r
y. Magestade, dará jll~amento o Jui~;Cot;lsery.a,dor ...
,de bem e fielmente administrar os bens da -Com_
:p'anhia. e de guardarem ás panes seu gir.eit.o. E aO$
gue pelo tempo futuro se e)eg~rem) da,rá o mesma
juramento na Mesa.da Companhia o P.rovedor, que
a.caQar) em u~ livro. que haverá ~epa~ado para esse

ffeit'O,.
§.. V. Da capital,.. com que esta Compªrrhia se ha

,.pe forl1la-r, 'e dos interesses, que delJa res,ulrarem) em
quanto se não repartirem 'pelos intere~sado~·, serão
ThesolJtreiros o :mesmo Provedor e Deputados: para

-<> que terão um, ou os mais ,cofres, que foreU) neces
'.sarios.; cprn as chayes competentes, ppn,ql,lc €.ada um
tenha &u~, e ~E>r este modo fiquem obrigados casa
U III per ·si -' e um por .todos a responder por toda a
ialra, que 'po.~Sil ba-.ver no dito cabedal, em quant0
-delle náQ fize/em a referida, eQtrega do capital aos seus
-succG'ssores , e dos lucl;os aos interes:y.ados ! a di~a Com,
panhia. ,

§. VI. TQdos 'Os negocios, qllÇ se propozerem na
sa I. se vencfJ'~9 por p'lural'ida,Ç\e d~ 'vot9~ ). e a tudo

. Qgq 2
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o' que, flor ella se fi?er e ?rdenar' n~s ,ma,teria!' per:e
~.cncentes a esta CompanhIa, se· dara~ mtelro credIto·...
e terá-sua devida-e plenaria-execuçio i da' mesma·sol'''
te que se· pratica- nos Tribunaes de V. Mãgestade':-:
Gom tanto que na sobredit-a Mesa- se não disponha.
.c;;ousa , que altere as Leis-e-Regimentos t.;que. se'achão
esrabeleGidos para-o Estado do Brasil,. ou· seja con.
traria ás mais Leis de V. Magestade , alem do que se
3,cha perllllttido pela presen-re fundaçãó. Elegeráõ os
sobred~tos Provedor e Deputados os Off1ciaes., qué·
julgarem necessarios f'ara-o bom governo desta· Com_
panhia t assim· na (!:idade· do Porto e- Rei1'Jo't como:
f0ra deHe. Sobre etles terâo plenaria~jurisdicção de os
:suspenderem-, privarem t e·fazer devassar, prove.nda.
nutros noS' seus lugares. Todos serviráõ , eMl qu-anto a·
Companhia- os quizer conservar; .. e lhes [-ornará contas
dos seus r€Gtlbimentos-, e'dará quitações, &l'rnadas por
d0US Depurados., e seUadas com o Sello dá Compa
nhia, depeis·de serem vistas e examinadas em Mesa._
_ §. VIt. 'hrá.esta.-Companhi·a· 'um Juiz Conserva~.

rlor, ql:l€,coRl-jurisdieção pr1vaúva e inhibiçâo de to··
dos os JljJizes·e Tribunaes, conheça de ·todas-as causas
contenciosas. em que forem Auctores,. ou Réos, 0"

ProvedOf-o t.. Deputados~, €oMse!lheiros. Secretario",
Gaixeiro5-;. Administradores e -mais €>fficiaes dá Com..
·panhia ;' OlJ as ditas causas sejão· Crimes; ou C;veis ....
tratandQ-se eml'e os ditos-officiaes da C2ompaAhia' t ou'
com eHe-s. e- terceiras pessoas· de· fóra-dena : -o- .qud'
Ju~z Conservadár fará-advoc3r ae seu Juizo na Cidade
do. Port0 por.· Ma·ndados, e,fóra della po~ Precawrios·as
ditas causas ;... e terá-alçada-por si ·só ~[é cem-crtJzado~ to

sem· appellnçao-, nem aggravo , assIm nas causas CL
veis, come nas ~nas' por -elle imp.ostas,;. porém nos
mais casos, e nos que- provados merecerem pena '~e
mo.r~e. despachaJ:á .. em Relação em uma só instancla.
com· <;JS Adjul)t~s h que -lhe namear o..Qóvernador .. p.JO
1em/()Fc. ~a Rela~ão·· e;· ~as.aL .dó PO!t~; 01:1' quem seu.
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«argo· servir. E na mesma (órrna expedirá as carta-s dê,
seO'uro'nos casos) em'que só devem ser concedidas) ou
negadas em Relaçãol.. Nssim· o fJito Juiz Conservador I

Gomo·o seu Escrivão e Meirinho) serão nom~dós'pelà
dita Mesa) e confirmados-por. V. Magesrade, que aori·
gará.os Ministros') que forem eleitos pela' Compal1nià,
a servirem'o·dito cargo·, e isto sem embargo da Ord~

Liv. 3. Til. 1-2'.) e das mais Leis, flublifa-das até' o pre
s'el1te sobre' as, Conservatorias; p@rque como o Juizo'
desta's~ nãO- toma por gtatuito privilegio· para molestia'
e vexação das.pa1'tes ~en1lcY- por via: de· GOnÜ,lIeto orre..·
!TOsO·... pa-ra serviço de V. Maglesta-de,;. pa-ra 6'em com
mum' de seus Vassallós',. e para' boa administração da.
Compmüiia e ca·rtas, que no Real Nome de V. Má
gestadC" ha· de passar.;' ne precisa menle necessario·J •

'por todos' es-res-- justos' motivos ,.. o -dito lUil. Conser.;.
vador. Pórêin as questões')n que se r:nov'erem entré as
Ressoas' interessadâs na' mesma C:omparnhia" sobre os'
c.apitaes )< ou 'Jticros· délfes e suas- dependem"i'as) serão I

propostas' na'·,Mesa,·- da {\dmirrisEração e- .ndIa deter~·

minadas verbahnente,.emf&rrna me-rca-ntir • e.de. pia;.·
no pela - verdade'sabida J sem f-órma de jlJi'Zo J nem t

()Ul!ras ..aUegaçges,.)~ que as dos simptes- factos- J e as.
das regras •. usos-e:COSttl'meg do commercio ... e'dá 'na.·
vegaçãó)~commum-mente receoidôs i sendo'a isso pre:;.
Motes- o Juiz Conservadór., e-- o·Proc:;ul'aetor Fis<:al dã
Companlfia ) .a.quaP determinará.') com O' paTecer 'dôs .

:dites dõus MInistros" todas -as·causas·) que não exce~

àerem de- trezentos mil rers). s(!m app.elllrçiÚ', rrem'
'aggravo ;. e as que fovem dé- maior- quantia. não f

€.otando as p~r~es' pelá déterminação· dos sobrec;l·i'ros··
·J.úlgaclores J se farão immediatamente pres€ntes 'a'V~_

Magesrade em repreEemação da ·M'ésa •.para neUas no.
Dlear os Juizes, que f0t'servidó" os'qtlaes- as julgaráõ,
Da mesma' eonformidadé-', .sem que dás suas·détermT~

~ções se possa ,interpor outr~G·algum.recurso ordina~.

~~.) ,ou ~x~rao.rdinatio ) )nem a.inda:~luitulo -de: .,Rcvista· j l- --... - ~



L E r s

.~ ist~ tudo sem cmbarg.o de quaesquer disposições ele
J)ireiro e .Lei$, Que Q contr.l;io tenhâQ estabelecido.

~. VIII. Passar4 o dito ConservatiQr per carras, fei..
~as no Real nome d.e V. Nlagestade, as Qrdens, que lh~

forem pç:terminadas pr::l~ C0lJilp3nhia, assim para o
!Jom governo deU... como pam.tomar carros e..embar_

.çações para a cOllducção dos vinhos, e para obrigar
Trabalhadores, Tanoeiros, J:'averneiros e todos os mais
-artificY8 ,de quem depc!lder este ramD.~e commercio ,
~ q~e/sÍJv,ãp a Companhia. pagando-lhe seus .saj,lrios.
;~ se 1\1~s 11~0 poder~F) t9rnar. nem .emb;trgar pelos Mi...
nistr<>s de li. Mage~t-iJ4e os Tn.lbaJhadores. barcos.,
CElHO$ • val-ilhas e.roda$ ~s mais q)U~as •.de que.depen..

·der o apre~to de sUCJs c;arr.€gações.j ;lntes st.ttldo~lhes ne..
c~s~ariqs O~ltTOS ... s~ pçdiráõ aos Minisrro:;, ;1.qucm to
J:llr. p.llr~ .lho~ m~J1darem dar. E par.a rud.o.o mais.,
que..t fpr neçessar~ par" o bom governa qfl C9mpa:nlhj~ •
.poderá esta eQ1pr~r os MjllMtros df Jus.t~(J. qve não
derem cumprimento ás SUéJS ord.ens para a Relação pa
Cidade do Porto, oRde i.ráo '1"esponder. q\Jvido o dito
Juiz. C<)n~e.rvadQr. (') gua~ i~á á Mesa da .çompa,npia
foqas ~ /}zes Rue.pí,\ra is Q ,se,lhç 4.~r r~Jldo • ~q4o
.'J1ell~ aSp~~~E> deeorpso. ," G II

§. l1\.. Sc;nda illdislp,ens~ VtC)mem~ nç~es~rip ~ .q\IC
a Cet;l'lpa~hia tenh1\ ca-sas s\,IffióelJtes pa1"í1 o' sev d.espa

·<;110.... g~rda dos S€.lJS cofres., aposentadoria dos sellS
;Ca~xeir9s.e mélis Offic\\les., e ;'lfmílzenS para ,guarda
qos seus vi~hos, va~ithas e mais marcriae.s, que par
,~l,las sá<} lJe~~ssarias. he V. Magestade -servido conc~

der-lhe o- pr~vilegio d~ apo.s~ntadoria, .pafa que o seu
Jui~_ C;ol)scr,v"",dor lhas f~H dar/.em toda a pal'te, .que a.
Çompanhi.a julgar lhe são mais.conv:enierrtés. $cm q~e

por .~s.s9 $~~11;l~ p.ossão. altera.r 0$ preçqs• .em queandaretp
alugada·s: o~ quaes aJ~guCfes pagar·á ;,\ Compan,hia ~

seul! do)ws; e em C~9 qe duvida .~t,: ad;>irraf.áõ por IG~

vados • acontef1t~ àas pflrres; d(m~gam;lo v. Mag~s~t.l!ie

para C$te cf[Qit~ qUa$ q,~er privih:gi~ de .~s.e.nt.adA:~
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ria"', que tenhão as- pessoas, a quem se tomáféní,.Ôú quê
nellas tcnhão recolhido suas fazendas.
§.~. Sendo o principal obje.ero desta c.'ompanhià

sustentar com a reputação das \>illlhos a c·hltura· das vl
nhas , e beneficiar. ao mesmo tempo () commerc·ió " que!
se faz neste geneto, .e.srabeleeendo para t~le aro preço
regular. da que resulte compet~ntf' converlié-nEia ao'§-.
que o fabricão •. e respectivo lucrd 39S que neUe nego-'.
ceão; evitando· por uma parte os preços- excessivos i.

que impossibilitando o consumo·... a-rtúfnão o genero;
evitando pela olltra'p~rre I que este se abata com tarlti
decadenda!, que aos' Lavradores não p()ssa fazei' eOl'lta.-
sustentarem as despesas annuaes da sua: Agri(?'u ltu ra : e.:
sendo. necessario estabeleeer pafa estes lHeis fins Os:
fumlos, competentes;. será o capital desta Companhia
de um-milhão. e duze,mos mil cru.zados. repartidos em
acções.çJe qua trocentos mi-I. ,reis cada um.a • amt'tade do:
qual se. poderá perfaze!' em vinl10s éompeten-tes e cot..:
p,<lzes-de.'recçber·, com q.ue, os Acéion,istas se qui'l.erem'
interessar; e a outra'· amerade será precisamente em
dinheiro. p.araqllle--a .Companhia possa assim <:umprir
com as obrigações..de oecorrer: ás urgenc;;as da. Javour&(~

commercio.• na maneira seguüne.
§. XI. Pelo -sobredite. fundo emprestará- a mesma',

Comp.anhi~'aes Lavraclores necessitados 000, sómentéJ
,o que lhes for precisO! para, o fabrico e amanhe:. das'vi-,
nhas e corheitas dos.. vinh'9s" mas tambem O' que m'ais.
lhes convier para algumas·. daquelJas despesas 'miudas ,
q.ue a conservação dá v.ida.humana faz.. quotidiaIaamente1.

ifldispensaveis :- sem que" por es~es empr~stimos .I'hés.r~

lever:n maior jura. q,ue o d.e tres FJef cem-o ao árino ;.,
<'.oro'tanto que os referidos- emp~estimos' não exéedão--,
amerade do valor: com'mum dos vinhos, ,que éad... um
dos taes LaYrador-es Gostuma recolh(Jl, os qua~s vinhos.
JlIediante os referidos' em presEÍmõs ~ fi~atá~ cem p1!
Jlbora filhada a favor da Companhia I que n'elles terá â.
fJ\csma p[cferencial"q~e,cos.tumão- te~ ~s Sc-n~orioll.da&.
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çasas nos ·moveis t que dentro dellas se aéhão.; -e sem
.que para isso seja necessario outro titulo. ou facto mais
gue os dos assentos dos emprestimos nos li vros daTolll
.panhia., verificados com escriptos dos devedores. reco
nhecidos por Omcial público.

§. XII. Terá a Companhia promptQS .todos os ma
·teriaeil.. que forem n.ecessarios .para.a construcção das
yazilhas. t não só para o.anno" em que fizer as suas car_
Iregações~. mas tambem para o.·seguinte" .para que não
·succeda , que por esta falta, ou ·se damnifiql:Jem os vi~

{.lhos" 9U se mallogre ° provimento. que delles deve
fazer nos pórtosdo Brasil, que'y. Magestade heservida

,conceder-lhe .para este cornrner.eio.
.§. XIU. 'E para qu.e os referidos pórtos do Brasil

não experimentem falta do gene.ro. estabelecerá por
ara a Companhia Q fundo de dez .mil.pipas de vinhCi>
'bom e ,ca.paz de ,carregação. ,para .no prim.eiro anno
-sustentar o ,empate. que poderá experjmeAtar nas pri
.qleiras carregações., ',e .esperM que.o ~eu .producto lhe
venha no tempo competent.e.

§. XI V. Para .facilitar .as .entradas das acções a fa
vor dos Lavradores ,dos vi.nbos do Alto Douro recebeliá.
mellas a C~~l p~nhiã' aos Accionistas os que fore[n da me
lhQr QlJal'dAçie e na sua perfeição natllral;lSef;I1 l1)iswra·s.,
qu lotaçóe&., .que.os damnifiquern•.pelo .pJ:e>ÇO .oe vinte e
cinco .miLr.eis ~ada pipa de medida .or.dinaria ; e·os ql1e.
fprem de mel}or ql,lfl1idad,e, por.érn capazes de Cê rrega
.çãq.• re~d)erá L1~.mesma f6rm.a 'pelo preço de 'vinte mii'
.r.~is cada pip.a I Por ,estes preÇlos compraliá ,os r.eferidos
v.inhos. pp~.mil~s apnos, que, se :;esuil·.em., oü haja abLio-:
,da.o.<;ifl.,,- ou fa'~ deste genero.. pari! cujo eHeiro assi ~n
c~me a CGA;lpanhia nos .a~1nOS d .abul1dél'l1( ia .os ,ba ,de.
pagar aos pr.e,ço_s .referidos; do mesmo .moeda IIOS annos
de esterilid~de ser.ão obrigadtíls ~. La,vrudoJ;es a ·V.eH
dt!r.lhos pelos meslll.os preços, Serl).a menor al[er~çãoii

compe,l1~ançio-.se ~s~im ·os Iseus '.fespectivos. inter~&s~s:
em .bclle6Gio, desce gelil.:er.q. _ _ • .'
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,. XV. E p.ara' que nem a Companhia àrruine a
-,navegação da 'Cidade do ,Porto t faltando-lhe Gom a
..carga dos ,vinhos, que ·he a parte prineipal.. que a fo
.Jl1enta, nem a navega.çáo I"0ssa prejudicar á Compa
nhia) deixando ele minisuar-Ihe os competentes Navios
para ° transpol'te dos ·vinhos ao Estado do Brasil; he
~. Magestade serv.ido estabelecer., que pelo fréte de
~ada pipa de vinho, agoa ardeElte, ou v·inagr:e da me
dida ordi~aria.,que a-Companhia car·regar da Cidade
do Porto paia Rio de J-aneiro) pague.de fréte !aos re.
feridos Na~ios dez mil·reis., na fórma que até o pre
sente se te,m pl'aticado no commercio daqueUaCidade ..
sem que a es~e .respeito haja de urna e Gutra parte a.
menor alteração.• D0S que forem para a Bahia pagará
na _referida fórma oito .mi-[ Ireis pelo fréte de-cada uma.
daslrefef<i~as pil!'asjj e ao mesmo moda pagar.á sete mil
e duzentos reis de fréte pOt;' cadé\ p>ipa~ <iJ.ue ma~dé\r para.
Fernal1)buco; os' quaes· ·f;réte·s de flenhum modo se
politeráõ &lt~rar.) nem pela C0.mpanhia , -nem pelos
:P.roprietarias, .ou \Cal!'i.tães dos Navios, sob pena, que
o que çQJ;ltra ,·jet a esta ,disposição ) de qualquer modo
q.ue s~ja, pagará outro tanto, quanto importa.-rem as
r.~feridos frétes. aujo valor se ílpplka·rá, ·ametade para o
denuncicrnte, e a butfa;ametadê pa-ra o Hospital da Ci.
dade do Porto, e além .disso .terá dous mezes de cadêa.

§. XVI. Os virnho5) ·agoas ardentes e ,vinagres, que
~ Co.mp>anhia houver de mandar para o,s pór~0s da Bra
:sil, se <i:arregaráõ nos Navios, .que flas,respectivas esqua
dras d'aq~ella Cidade s.e puserem á carga) reparti nda-se
por cada um deIles á proporção das suas lotações, e
serão os referidos Navios obrigados a recebêlos sem
duvida alguma, do mesmo modo que se pratica com o
Contracto do Sal. Porém su.ccedendo, que o consumo
dos referidos generos venha a ser tão excessiYo no Esta
do do Brasil, que os Navios parricul·ares do commercio
não ppssão alli conduzir todos os que forem necessarios
'para Q quotidiano proYim,ento; será em tal caso a Com.

LL. ~xlr. 'Iom. LI/o Rrr
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panh.i~ obrigáda a preparar e mandar por s'Ua\c-Efn:~ os
Navios necessarios para fazerf>:·r;n ~. r.Herido transporte,
sómentre por.ém naquella paltte, em <q;ue os· referidos;
vin.hos excederem a ~arga d'og:clitos Na 9"ios paniculares ..
pertencentes á P.ra'Ç-<1 da'~Cídlfde do Pov'to;: e l1é'ste caso
nem os Navios, 'nem ~, sudrequipage11s, nem .J()oqú;
para a sua cons·tmcçãó e apresto for necess3'rio, lhe
pod.eráõ ser wmadQs em parte a-Igama par<1l outros
ministerios,. q,tJe não: s~j'~(!) os do referidol transpol'te e
d.ependen-(;jas d'a'mesln Cmtlpanhia'l, nem.aonda°a'rituIO'
QO Rea~IJser~iço- de V. Magesté'ld ,: sQb.>perra, qUe! a'~

·as pessoas ,. que o\€G>nla'tió fiizerem,,' pa'ga:ráõ. p~lalsó'â

. IPl'opria fà'lendâ ,f eslía<.CC!ll'rlpan:lii'a tOd0'0 I5r€jlàz~ t. qú'~

disso toe !1es~l1f,ar, a' Q'(J.jo fi'lf!} ré~pdnQ.érâõ pe)';fílf'e Õ'

Juiz. Gbnserva:d'ot' clW' 'mesma Cempasfllllli'a-, e .I1~o efllf
0lltl';0 .a1g.uln J.i~o, sem émbalrgó1 d€ '1~m'íle~q,ue~ pt i\''i.
legios.,. q.ue t~'rn'lti1ãQ. e-lflllJ €0nt,r<l:fid•.

§~ XV11. (]ôrno~file n-ot'ôtíioro f1fej~i~a,'ql!JJ€ ctafusa G'

sal a0S viFllloa' ~h sua-rqU'á-li'dade , e pelá' precisa nec!es~

s\Ídade , qU'e' hct:, àes'ce gener.o no-- Estado do Bra'sil, sãô·
todos os Navio}obrigadds a carregar d'e'l~e as sua's com
petentes, lret'tições;; h'e V.. ~ges'ta(ll'e' seifvi~d'(')l,_ que' ne.·
nhum Na vi.o·,.cnn. q.tl'e os:ref(lr-ido 'vinhó's s'e carrega-rt~m.,

possa levair o sãl; a· ga'vnd ,. Ih'ás' sim'o; levará5~ emi payo~p
de mad@ira" c('>m'O, são ob·rfgctâo~,. cal~fetando-os beml
da pane ,.em·q.ue. o5'v-inhos se carregarem ~ e mcuenaO'
entres @s v.:inhos·,e'o; S'ãl oUl!ros- genero's molhados J para::.
que do mêdo p.f)ss-i~eLse. e~ite' ó d~r:llÃO, que da sua:e
pT0'xima comrrurnka'Çâo f(!;m'lt'á aos vinhos-, sob-pena"
qHe o Capitão, ou· M.és~r<l, qu-e o €ontrarro-fizer, pa'.:.
gará i Companhia em· dobro todt>s os' vinhos " que cha.
g'arem dam-ni'ficatlns ,. e terá nes mez'Cs de c;:adêa pela.:
p-rimeix:a vez, debrándó estas pe·nas á,. prepor..ç-ão das,
l'eÍncifle:acill-5.

§. XVtll!. Pela admini~ração ddrprovedór-,e DelJuir
t.ados desTa Companhia e dãs F'einor~s-, oú.J\.dmiillstra.
Q0I-cS, qUG°o,olla J sê, empreg~l1em .no I ~stad0 dó· Brasil ~
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ordenados dos Caixeim8 J que tiver n<ciCidwe dOe Porto.
lhes per·t.ençerá sórnente a commissâo de seis por cento.
cONtados na forma seguinte. Dous por cento sobre o em
prego e despesas) que se fizerem nas expediç-ães da Com
panhill na Cidade do Porto j àous por cento nas vendas
.q.ue se fizer~m nos râeridos pórtos do Estado do Brasil;
.e dous por·cento no preducto dos retoflJOS e despesas na
Cidade do Porto'j com .05 quaes seis por cento ficará
.$atisfeita toda a administração) que pertence ao .c001

mercio J -s~m que a Companhia seja qbrigada a outra
.alg.u.rna despesa de-sta naiureza j' e só sim o será das
qpe lbe r~sul,eão d@ll ElJ;denado' dps Ministros e dos
tllS\is Officia~.g , q-ue hão- de compÔr o seu corpo Poli.
(tco e ECO~Gtlil,ico, c.omo tambem dos all}guere~ dai
.casas e q~maz,ens, que tU.de seI:á por .eonta da Campa
nhi~

~. ~IX. r..a:l'~ qoo est~ Companhia se pessa susten
tar e tenha um lucro ~ q-l;l.e seja c~mpensaeivo dos en.
Cê-~g0&~ ~ q'4C} por csep' fundaçã.o,.&e, 6lÚe.~~a, e dos ben.e
fiqes., <qU€ del4es re~ull:ã", ao b~m c.or:nmum Ela·!) fefe
ri..qas P.....ovin~ias: be V. Mag~tac;J.e. se~v ido conceder"
lhe{ no ~~çaqo do BIªsJl nas- (jl~latro Capitanias de S.
B ulq, Ri91.d~la;Rj:~r'0, .Iti:l> e. r~fAa.mbuco () €om- .
m~Ct0' ex€Ltsiv~ <;Ie. tMlls~vi\1~ ,-agoas afdentes e
!Vmagres " qlJ~ ~e ça.rreg~\l~~m d~) CipAde do Port-o, paréll
as- g.o.br((q~~a$' q;u;at 10 Cíl~i~a:.nja.s; -e '~~Hu'es'Pec:ti v;os p.>ór
tos,) pa,ra. qye nenh14r1Jjl'@: p.e~Qa, d~ lquaolq..uer ql:lalidade
q§e §ejf}, WO$~ ftl:md.~t. ~ elJeSl QSrr-q{ePÍdQ9 genefOs·,
I:'@l,\';§ <!lU0 ~ m,csallt Compan.biéli't a qual u~~rá- do dit&'
pJ~i v~l~·~~ ~Xc-lUlSÜI.O ~ na. m'JoeirCl se.g\;]in~~. •

XX. As ag01J~ ardentes ·e· vinagres não poderá-õ .
ser '{e9di.d:.a·g pela di~ Co.mpanhiil nos póreos,referidos
por mais d.e.q-uillze por c.ento, livres -p.ara os seus in.
lCN"~sªdo&. do qUS'tQ pdncipal, vaYJilhas, carretas, <!:m
barquellJ. tiir~eitos de ent"a.d~e sahi.da , frét~s ,. commis
sões,. um(pJJ eztm1iO do cofre e roais cdespes;ts. qu~ com,
eUa se fizerem até o acto da venda., que ~ud() fará por

Rrr 2



conta dos compradores. Os vinhos porém., attendendo'
ao maior perigo, que tem, de se damnificarem na l

-$~a qualidade t' e que por e_st~ ~ri,ncipio estão mais pro.. '
Xlmos a·causar algum preJU"l'lo a' mesma' COlnpanhia .'
não poderá. e;s.ta-vimder·por mais de dezeseis por cento','
livres·para.e1la.." de todo~ os gastoS referidos.

§. XXI. E pata justificaI" as sua'S veAdas, e que'
cumpre com a·exactidão- dos' sob-red itos' 'pt:e'Yos. será,
o1::>rigada' a' mandar aos S'eus respecti vos Feitores. ou'
Administraàores. as carregações' em fôrma authentica' J'
assignadas per· todos os Deputados. e munidas córrl o'
Sello da COll1panhia" paca assim as' fazierem' páten~es J

ao povo, ,pa'F<I'qUe'ca'da l(m tIG9 compradores' possa exa-'
minar"nellas'o'v'erdadeiro valor dos generos. que hou.'~

ver apartado, nas quaes carregações .se especificaráõ'
com toda á individuação ~~ custoi e mais despesas ~e:

cada: um dos r.eferidos gener-o&.,: em orQ· n a qpe 'llellea;
$e não possa S'USpeitàr' a me-rrorffraCldê.-· '1

§. XXII" Isto porém se entendé. sendo os referidós"
generoso' vendrdos a di·nheiro de contadó •. OU pagos •.
no caso de·se· venderem-no preóso <termo;· que se esti-·
pulac; pocque-não pãgandó"os dêv:edores; incorreráõ:'
na pena"'de- pagarerrr m.ai.s cltr<:o por ~entG d~; imeresse '
por· todo a'quel1e .tempo, qóe' retardárém Vo 'pagamen.··
to, ou·ourar- ao exec\.iç-{ío~ que se lhes fi'ler.. Porém se'
os ditos'·vinhos' forem' permutados' a·trbce dos gene.. '
ros daqllellas'Capitanias ,.cuj'0 valor he incerto, e de-'
pende do livre" arbitrio' .d~s' vendedores; neste caso"
ficará·o ajuste a:avença das partes; porqUl~ nãoserfa'
~.usto, que os habitantes, daquelle ,Estado' qlüzt~s~m
reputar, tanto os seus' generm,.õ,.que'causassem preJulzo I

á Companhia. ·nem que a Comp'anhia os abatesse de:
S(i.lTte, que· desatüRlasse a~sua,AgriC'ultl:Ha.-

§. XXIU; . Porque·tambel1f n~o:seriajusto~.que a
Companhia: pr-ejud1casse: as' pesso<cs',. qae na"luellas I

€ia pitan~as, vendem- estes' geneíG~ pel@ miudo , tiran-'
~~~hes o mei.o· de ggnhare~ ~u~', ~ida, ,nio p9derá.~:.



'S6bredtta édmpanhia per si) ou por seus Feifores ) ven.
der nunca' por niiudo os gencros referidos) nem fazer
menor venda) que a de urna pipa de cada um dos refe
ridos generos )as quaes se farão sempre nos armazens da
dita Companhia) e nun€a' em tendéts) ou semelhanle~

casas particulares) stlb pena de que- obranâo os se'us'
Feitores'o-contrario, serão cast1gados·por todà a desor.'
dem) que disso resultat; ficando pelo mesmo factO'
inhabeis' para servirem' a Companhia,' e para todos é'
quaesqyer Officios de Justiça, ou Fazenda; e senda'
condemnados em cinco annos dc àeg-r:edo para Angola~'

§. X'~IV'. Nenhuma pessoa "de qua'lquer l1l.fa.Jida\~'

dc"ou'eondrção'quc seja') poderá mandar) levar').óli'
iRtÍ'odúzir nas ditas Capitanias de S. Paulo) Rio de
Janeiro) Bahia e Pernambuco os referidos vinhos) vi.
nagres e agoas ardentes, que houver.em d~ sahir flas
EsquadFas da CiC1làde do Portê ,.-ou forem J procltJ~&

das terras' etd Aitb'v Douro) s0b pena' dé pe'rdilÍlentó~

denes' e de- outro tànro. qu'ar1to importar o seu valor "
sendo tudo applicado )·ametade afavor'da 'Gompanhia'r
'C'outra am'erade a favor' d(l}s,denunc·iame~j·que' pod~,-'
rá'Õ ,dar as suas denuncias em ·segredo., ou em pu a1ico'
(~om tanto q-lJe' se·jHstifiquem p~Ia corporal apprehen_
síio)'neste' Reino dtante do Juiz Conservador da Com~'

pan·hia·) e' Flaqudle Estado perante o Ministro Presi..:.'
-dente· da'; respec>[iva.;Casa da Inspecçãb, ou'Ouvido':
!l'fls'gerae~,,-'onde-náQ houvel" ln-spectcires,,; os qtJ~esl

clod06 farão notificar as denunciações -aõs" Fêitores" da;'
CO'mp~tn'hi'a~para'S~rem pa.rteS' neIlàs; ve,ncendo o'quin
to do seu' valor":! i!" não o ctlm/prlndo a'ssim , .se R.a,verá)
por'saa fazenda' o"damn~, que~ disso' resuharr-

§. XXV.- Súcc~denqo porém q'lle-<liguns, uO's'7Í.a;',
wadores de vinhos se-rVão ét'Ccommódem aos'p êÇ"os-, de:.'
terminados no §. XIV~·. e"qu<!'irãá navegar os de sua la~'

vra \para os refericlos portos do Brasil; o poderáé fazer.
por· mão dos· Direct:Oles desta' Cornpanhia ; os qu'aes por:
~a c-riscO' d0S mesmos Lav.radores os rnandaráõ-aw.!
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s.el,1s Fei-tores, para qu~ os venc1âo nQ r.eferiào Estado ~

p,elos rl)esmos preços ~ que veQderem os propr,jes da ,
Companhia i e de nen'hum modo com !':l$:cesso maior :.
.com tanto que a sua quali~adc seja q:)(ppetente qOS

preços referidos. E ,por isso mesmo que o djto La..
~rador se não quiz accommodar aos preços estipulados
naquella occasião, ficará excluido t para que a Com..
panhia ern Gf;nbuma outra seja obrigada a tomar.lhe os
~~us ·vinhos aos preças referidos. ~ do seu producto I

~batidas as commissõe~ na fórm~ estabelec-ida, ~ to.
4as as mais des'pezas~ qu.e se fizerem cOm os retofno.s,
~mbo.I1;':l·r~a Companhia aos mesmos Lqvradores, logo
que delle seja ~mbolçado: b~m elHendido, -que tado~

qs gastos, que se fi~re!n com QS referidos vinhos t é\t~

s~e porem ~ bordo, s~rªo fc;:Í!Q.s p.elo proprio Lavrador I

y. .n~o pda Çompal}b·ja•.
§. ~XVI. Sendo que á C-ompanhia pl!r.eça util e~~~

tender o seu eGm~ercio dos vinhos e agoªs ªfd.ente$
~os paizes Estrél~geiros na, E.!Jropa, g po~er~ fa~e{' pa
gando os dirdtos, que nQ r:nesmp çommc;~c-io se achã.@
estabeleeidos, .coma tambem o~ de el).trad~ n~~ Alfé;lO
qegas, dos genefo~, qg~ ~ouxe·r ~m re~-<zrqo; e I?a(~

esse effeit~ poderá ~ çomp.é\nAi.'~ ter Of! W,\vi.os, quct
lhe forem necessarios, q4e PÇlder4 expedir) cc!rn~ l1)e-.
lbor lhe parecer t sem imI?~dim~n.t.oalgum t e sem qu.e
I1ell~s, <.?U na~ s.u s ~qujp!1gens se l~e 1"0 -a fazer (;\'
llleDpr çmbaraça, qu se lhç ~mem, é!il;lsla..qlJe s.eja ~

titulo d9 sçrvi~9,dt\: V. I\:1ag-estadcs.
§. XXVII. P.a,gé!r-á.a Cq~l1~C\@,hiª t9Q.9S o~ direit"O$.

qu~ at~ o ~e~ençe !?e c().Sn~m.ão pJlgar <;los generos re!'!
feridos, t-a,nro n~ste Reil)q t ÇOID<;> nQ rr6fe-rido Estaáo
do Brasil, do m~sm,o moda que atégora se tem pralii
cada: ~ G. m.~smo s.e Ob~eFVl\l"á co.\I) os reto.mo» J que
<to mesmo E~ta.do do Brasil tretpçer para o Reino.

§. XXVIII. SendQ no:toriQ o. gra~issllJ1O< prejui;zo,'
q.t!e tcm c'tusíglo :\ ~epbltação dos vjoboÃ do Douro, e
ppr ço~.s~ÇJ.u~ªci~ <k SJ.l.ij agricultura.) a liberbade.., CDI'Q..
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Ijtre~ até O' presente sé tem fieIles CÓ111'mal'êiado l é à
excessiva quantidad~ de Tavern'eiros l que pelo mi·udó
os ve-ndem ao ramo na Cidade do Porro e lugares cir~

curnvisinhos l procurand'o caua um adulterar a sua'
pureza na-turaI com !,orações c composições estranha.g;
e"scndo tudo o contrario a'o qoe se acha àeterminmld'
peta Alvará de' 230 de Fevereiíe- de r605 • AUla d
Verea'ção de!: I g: ete Junho de 1755 e Provis-ão da- Mesa,
do Deseinbargo' do Paço de '2J de Agosto do mesmo
a!nno: he V. Magestade sel!vide p}\Fa occorrer a esn~ê

iHconvenientes'l" ma'ndar l qye na Cidade do Porto I' (f

N"os lugares circurnvisilihos em distancia de tres legoas l

ae não pO'Ssa vender ao ramo nenltum vinho l que não·
S'cja de conta désta Compa-nhia J a qua'l para- esse effei''';
ro' comprará os· q,ue forem necessarios aos seús proprie
ta riaS: :. e sobre G preço e mais despezas" q~le com'
mfes fizel de car'r.etés, vazH<has l direiTos, armazens e'
vendagem l ou outras álgum'as -miudezas t" não pertén.
c-erá: mais de um por cento ao Proved'or e- Deputados,
gesta Companhia' pela' sua G0rnmiSsãu J' de cl00 pro:..
dUcto pagalláó aos Feitores, que se emprega·rem neste
millüterió; e o maiS' lucro pertem:el'á' aos interessados
na mesma, Companhia por avanço' liquido para entre
eIles se repart-ir I na forma' que fica· determinado no'
~ IV. E para que esta disposilião se ponha em pra
tica,. tanto' pelo que respeita á' compra l como' pelo
q.u(t· pertence á: venda dos ditos vinhos, sem vexação
arundivel- das: partes::., S'C obseI:-vará, o disposto nos §§.
segoinreif..

§. XXIX.. Devendo-se sep-aI!at interra' erabsoltlta...
mente para- o embarque da', Anierica (} ReinOS" Estran_
geiros os vinhoS' das Costãs do Alto Doun)' 'f" e dO. s~
t-erritorio I de todos os outros viilhos' dos fugáres l}"

que sámente os' produzem cap>azes de se beber f1a;rerra\i
para que desta sorte a inferioriti'a'dc destt'"s vinlios não)
ar.r.uine a reputação J' que aque1les mer'ecem pela sua'
bondade natural,~ !li:' V. Magestade servido J' ql1e com



p. Inaior brevidade se faça um Mappa e Tombo ge-rd
d.F\S duas Costas Septentrional e Meridional do Rio
.Douro, no qual se demarqtle todo aquelle terrirorio»
que produz os verdadeiros vinhos de carregação, que
..são capazes de sahir ,pela barra do mesmo Rio: espe..
cificando.se cilda.um per s.i> as grandes e pequenas fa
zenc;las .de!>te genero> e declaratldo•.se por uma esti
~llação commua> ou media, calcula,da ,pclas produc
ções ,dos ultimos ,cinco al1l:lOS proximos preter.itos > o
gue cqstutna dar,caêa.uma das d~tas fazendas J' para
que o..s donos deUas nem pos$ão .vender sem mani-'
festàrem á·Companhia o qu.e vendem.> nem possão
~el' a.drnittidos.a yender maior numero de pipas -á
,Çompa(lhia, ou aos Estrangeiros> do que .aquelle >que
1).0 dit.o registo lhes for determinado. sob pena Gle que
.excedendo nas vendas as ditas quantidades, pagaráõ
fól.nov~ado o exceSso, e ficar~Q i·nl),ibidos pan~ mais náQ.
,venderem vi",ho§ pfl.ra fóra do Reine. .

§. }}~~. -I)as rerras, que ficarem fóra da sobredi,.··
til c\.ernarcação J lie não .poeJení transportar vinho algum
Pilra dewro do te~rit@ri<;> delJa J ,<;em trazer canas de.
,gl:!,ia > passadas por .todo o corpo das ·Carneras J dos
'~lllgares) donde OS taes vjnhos-.sahirem > as quaes guias
declararáõ a !'Ui\ d~stin'l.ção J o U.~Q, a que vem dirigi•
.dos. o Ij}ome do Lavrador e sa fazenda, em qu'e sé
co.lherem • as pessoas. a quem vão .remettidos , .e o ca
rninhorecLo J por onde se devem .transportar; cujéls
gU,ia§» níl_soQr~di.ta fôrma, serão appresenradas aos_
Cornmissarios , que a Companhia tiver nomeado nos
respecti vos-lugàres; para,<;çmhecerem J se com effeiJo se
faz delles o uso, a que vem destil'lªdos. Tudo isto cle-'
bflil'o das penas de qu~ o' vinho» que f(i)r transportadg
seo) guia,s , expedidas' na sobredita fórma J ou ql:le for
achado fóra dos caminhos directos e es.tradas commuas.
s.erá confiscado a favor da Compílnhia. E isr.o .para .
que não succeda que os vinhos roins se lotem com os
:~9o.s! pªra al,lglJlenta,r ~ ~l;la ~uantjdads: 1 ~m JlrçJ\Ji~Q
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-gá !lua reputação, eda Co~)panhiá e Estrangeiros, qu"e"
os hão de comprar. E s'endo que su{:ceda acharem-se
çs vinhos inferiores introduzidos em' casas não appro
:vadas para os receberem pelas Cameras J com {:onsen-'
timento da Companhia, serão não só confisc~dos os
mesmos vinhos; mas aql!leJlas pes-soas, em cujas mãos"
forem achados, serão <:ondemnadas no tresdobro do
seu valor a benefiC'Ío da mesma Companhia.

§. XXXI. Semelha·ntemente. para que no& Pa'izes
Estrangeiros, onde são transportados os vinhos, que
se devem qualificar na sobredita fórma , se não possão
introduzir por fraude outros adulterados e de ruira
mistura: Ne1'lhuma pessoa J de qualquer qualidade, ou:
condição que seja, debaixo das penas J que acima ficão
ordenadas, poderá embarcar para a Cidade do Porto
alguns vinhos, sem virem di rigidos com cartas de guia
1Je·casa dos Lavradores á Mesa da Administração da
Companhia, que achando.os conformes, lhes mandará
pôr a marca da sua approvação, para se embarcarem
para fóra do Reino; achando que são de outra inftrior
qualidade t lhes mandará pôr a marca de inferiores, pllra
se consumirem na terra, ou no Reino; e achando-os
capazes de embarque para o Brasil J ou para os Reinos
Estrangeiros, se lhes dará licença para a venda; e será
a Mesa da mesma Companhia obrigada a formar an
nualmente um registo geral e 'particulllr .de todas as
pipas de vinho qualificado J que se embarcarem para
sahir pela barra do Porra J para se navegar na sobredita
fórma; pondo em cada urna dellas com fogo a marca
da sua approv41'ção; dirigindo_as com guias J assigna.
das pelo Provedor com todos os Deputados da Com.
panhia ás respectivas Alfandegas J para onde forem
navegadas; e declarando nas mesmas gui~s os nomes
das pessoas, que fizerem as carrega,ções, e o certo nu
mero de pipas, que cada urna das ditas pessoas carre_
gar, aindaque não seja mais de urna só pipa J ou de um
só b.arril i a fim..de que: suççedendo querer..se intr~

LL. Ex/r. :rom. III. Sss
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duzir not,sobreditOSl paiZ'«s Esfrangeit'ps. quaesquer:vi~

.nho~ sem guia ,_ ou: em:quantidarles, que excedão. o
numero ,. que constar das, mesmas guias., suppom:io•.sc'.
que são ,v,inhos da producção do Allro Ii)au.ro, se mani.
·f~te logo o-enganar nas respecüvasl Alfandegas dru so....
'breditos paizes! Estr,angeir.os ,.consta.nde cla:ramenr(lletQ'
ambos os referidos,~asosr, q'ue o v.inho he daJ prc;mhlw.
ção de differéntes nerr.'as, e:sujeitIo' ás mlÍstfur.as e:firau-

. des, que- a Companhia' procura obvi",r. em. camml.lrn

.beneficio. E para maior. segl.lliança remett.erá a mesm....
<!:ompanllia no. fim de cada a'!1:no',-para, os differente~

pórtos cla America e da EUl1opa', para onde se' transpor.
tarem vinlms••, ~ma' relação gera'}, nnpressa e qua;ljfu.,
aada na' sobreditét oormal, com os no"rn'es dOSl6:a.nre
gadones" e (!Om a: declaração. do qu'C' ca'd:a .urm delie3.
carregou ,. parai que:: <thegue á.noti.cial de todo'S. •

§. XXXH. 'Var.a na Cidarle do' Porta ,se vender o
vinn.o ao ramo. niio haverá mais 'L'averneims .. que os.
Noventa e cinco I determinados; pero. AI vaLá de- 2'3" de
Fevereire de 1605. Auto' de Vereação d'e f.& de Junh{}o
ele- [75-5' t e Provisão da Mesa do Desembargo da Pa~()

de 23 de Agosto: do mesmo a'nno; de tal S0rt1e:, cqne
nem se altere o nu mem das ditas taverna-s t nem.. se .aI;.
terem os lllgnres· ,. que para el1as, for:em de~ermiaa:clus •.
nem tão pouco possa ser admirtido. em alguma dellas:
Taverlireil'O't que não sej-a appro.vado e qualificado pela
Mesa da C@mpanhia ; sob pena de ~o[l\fiseaçã-Q.'t a fa'Vor
da mesma' Compa'11hia, de' rode U"vinhCi>,.qlUel for ~chado
nas' taver nas nãD appro>vadas, na fÓ'rma reíe.rid~ t' e' de
.seis mezes de cadêa aos que nella-s se. acha:trem v:en
(lendo; clob.rando e. triplical~do.. esra pena,. ~10S casos. de
reinciden.cia dos Tavemáros, ou donos d41s·v.inh<itS,- a
quem'se, impozer. . • : .
• §. X~XHL Pélra, que- ·os. LGlIViradores de vi-phasr l:

compradores cleNes se pCi>ssâCi> reger· sabote pritucipios
ílelI:tos I sem qyt a lavoura pencada tirll!r dtas, v,endas
lu~ro.s p-rejudic.iaas: a.o~ comme:r.ci(i)· a aem a c<:Jl!li.rttyercí@
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o:batateio da.'S cpmprllS ,:do .ge.n~r.o powa arruinar r~

-MWura); I pagará ..a 'CQfPp.anili~ .illíllt!:rll-vc::l~nf:;e ltOdQs
.j)~ ','linhos, que rtirar pé\m ..o::s..t!J.1r<mtb.a-~e., pdos'preço.s
::de v\ntc lC incp ~ de llint.e-mil rr.ejs -c.adíl pi-pa, segundj)
:as uas :dUl\:! piffeI'Clme$ôqualidi\dçs. ínaJórma que lfiaa
•.dêdaradp'pel-o~ KIV•.;.de tjll Qrte, que ainda nooaso
..rle na.ver .gmnde falt~ :df)s,snim:dicQs Minhos.qllaltfica"
:d~,,""!e g1iande -.sahiqa p;lfa. ~lIes, õ,ão ,pQde.J!áõ ,os.da
~pt:imeira,qualidade .e;x'Cc:dtlr ,o ~pr~çp -de tilinta mil"feiJ
.por Icad~l\pipa:,.e .de v.in,re e cincolmihrets lOS :da-se.
:g4Ilda.,Os.que·porém não JQrefIl.C?apa~e.srde em.bf\~-que.

endo.sufficiemes .para o GOl1)lltma da:ttlrra , serãolCom-
pr.ados e eI\didos pela' m~m'<j. Compsll}hia , ítamb€rtl

-pOi' preços 'Certos I e defo.rminSl.dP$ .na ,maneira :segu'inte,,:
.().s'que forem da prQducçã-o das. terras , que ,jazem do
,Porto até Amellas, serão comprados a razão!de quatro
mil reis por cada pipa. e vendidQll, fazendo a Compa

.nhia todas as,despesas .delles por S).t;l conta, a rãl-áo de
dez reis cada quartilho; os que forem da producÇ>ão da~

'terras, quejallem de 'Amellas 'até ·B.aião. llerão com
_prados a razão de c;inco mil reis por cada pipa, e'ven
.didoslna mesma fórma a razâe de doze reis ~d:l quar
tilho: os que .fonrm da producçãp de Ansede ·e sell
-de.stricto, que se demarcará Jogo na sobreditalfórma •
~erão ·comprados a razão de'seis mil reis por cada pipa ~

vendidQs emelhantefIlente a 1'a"lâo de .dozs;: Ireis c
meio Jpor quartilho: as que forem da'producção das..
,terras de Barqueiros, Mezâofrio, Barrá e Penhajpia ~

;serão comprados a razão de oito mi1.reis por cada pipa I,

oe vendidos na mesma fórma a r.a'Zãa de'quinze'ceis cada.
quartilho:' os outros vinhos maduros dos Altos de cima,.
do Douro. que ficarem fóra da demarcação das terras"
que produzem os vinhos .de embarque, serão ·compra.
:dos a razão de doze mil reis por cada ipipa ,.elvendidos .
·na mesma conformiaade a razão de um vintem cada..
.<}ual'tilho: fazendo -o Pro~edor Oe ,Deputados d.a .eom
tIJanhia distribuir todos os referidos ~"if\hos .pelas ave&:-

. Sss 2
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'11l\S t para serem vendidos ao ramo. na fôrma- estabfl'~
Jecida pelo §. XXVIII.; com tal declaração, que para
.cada )lma das sobfeditas especies. de vinhos prevenirá "
dita Companhia vaúlhas marcadas com fogo t que
.distingão as suas differentes. qualidades e preços; e que
:O' Taverneiro, que alceratl a referida ordem, ou metten4
do nas pipas das qualid~des super-iore~ os vinhos infe_
.iores t ou misturando-os t peta. primeira vez pagar~

.cem.'mil reis, perderá todo o vinho, que lhe for achado.p,

.cm berreficio do accusador, e te,á seis, mezes de ca..

.dêé\; pela. segunda se, dobraráã as mesrn,as penas, ~

-pe1aJter.ceira, além dellas J s'erá publicamente açoutada.
e degradé\do para o Reino de Angola. E porque haverá
~jnbos de tão má qualidade, que só sirváo para se·ql:lei.. :
·marem t ;ou reduzirem a vinagre t a Companhia d:mi
promptamente licenças aos donos de semelhantes vinhos."
-para os reduzirem a agoas ardentes, QU vinagres j e
ql:1erendo fazer os seus provimentos çles~es. dous gene~

,r05 t os comprólrá a avença das' partes. . '
. §. XXXiV. Sendo em alguns aRnos 'a' pll'oducçâair
-dos. vinhos em tanta, redundancia , que a Cornpanhi~

·]'he nã'O possa dar prompta sahida, nem para o con..
'Sumo d.a America t ncm para o da Cidade do Porto;
.fu:ará~ li.vre aqs Lavradóres poderem vender 'e fazer
lta;nsportar este genero para o consumo das terr.as do
~ino t que bem lhes parecer'; com taRta que o fação
.para· terras t o.nde não haja prohibição j. e que devendo
~ahü: pela barra, leve nos cascos, a marca. da sua qua..
lidaqe, e a..guia da Companhia, para se sabe~ para onchl
vai j'. e- para que não possa passàr aos paizes .Estraeger.
JOs, -<;;om os if.lconvcnientes acima ponderados•
• ,§~ XXXV. Sendo esta'Companhia formada d'o ca.
,.bedal e substancia l?Topria dos inter~ssados neHa t Sl~m

entrarem cabedaes da Fazenda Real ;: e sendo livre a
cada um dispôr dos seus pr.oprios.'bens t como lhe pa).
lecer t. qtiJe· m~is lhe p@de ser oonv.enienre; Sirão a dita,
:~WUpãnhi.~ e gpverno' dclla imm.ediato~ ~ Real. PeSSO!'.
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de V. Magesiade J e in-qcl'endentes. de ronas os Tribu
naes' maiores e menores; de tal sorte, que por nenhtlm
caso, ou accidente se inrrometta nella, nem nas suas
dependencias Ministro, ou Tribunal algum de V. Ma.
gestade, nem lhe pessáo impedir, (lU encontra,r a
administração de tudo o que a ella tocar, nem pedi
rem-se-Ihe contas do que obrarem ;- porque essas devem

: dar os Deputados, que sanirem, aos que entrarem, na
fórma, que fica disposto no §. IV.; e isto com inhibi.

'ção á todos os ditos Tribunaes e Ministros J e sem em.
bargo das suas respectivas jurisdicções j porque ainda.

· que pareça que o maneio dos negocios da mesma Com.
panhia respeita a estas, ou' áquel1as jurisdicções ~ corno

-eIles não tocão á Fazenda de V. Màgestade J senão ás
'pessoas, que na dita Companhia mettem seus cabedaes.
-per si os hão de governar com a jUrIsdicção separada
· e privativa) q4e VJ Magestade lhes 'cõçcede. ~erendo
porém algum Tribunal saber dã' Mesa desta Admi
nisú~ção alguma" coÍ:Jsa- eonternente .ao Real serViço.

-fará escrever pelo seu Seoretflrio ao da referida Mesa. •
•qu<; sendo por eIle infonnada,'lhe ordenará o que deve
'J'esponder. Quando seja cousa, a que a Mesa ache, que
·lhe não convtm deferir, ()I Trib\ll'lal; que houver feira
-a pergunta, ·po.derá. cónsuhah a V. M'3gestade, para
que; oU'vÍ'ndo :a sobredita Mesa, resolva então o que
mais for servido. -

§.' XXXVI SuccedendO' faHccerem na America.
ou em outra p:trte os Administradores e l1~itores d-esta

• C@mpanhia. 'não poderáõ nunca imromeuer.-se (na ar.
crecadação de scws livros e tspoliosros Juizes 'dos Defun_
~tos e AuseFlt€'s, nem os Juizes dos 8rfãos) -ou outro
· algum. que não seja o da Administração d Companhia
-nos respectivos lugetres,. onde os sobrediros Admi.
nistradores e FeitoFes. .falle-cerem j Q qual Administra_
ção arrecadará os réferid(j)S' rwros ,e espoliuS'·... e 'delles'

-dará cç>nta á Mesa da; Companhia na Cida'de do' PQrt:@~.
para que separando '? q,ue }he per~encer .. com prew..
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'réncía a quaesquer Qutta1]llG,çj)~, t;nande lentãg .efitre~

gar os [fema-necente$ aos Juiz~s "ou lP\lrte,s, aonde era
quem pertenc.er ; o que se entenderá t-amb~m -a re.speh.'o
do Caixas e:âdminisnadores ç111 Cidaô~ do·Porto., com
·os quaes :ajustatá, a CO:lDpJlhhia eonté\'8 na ,sobrediiia

_fólima..até.á hara do seu fullecimento, ouv\dos os
herdoiros, aos :q4aeS. de nenhum .mf>do po.d~rá :nunQa

ipassar o direito de ãdminiseração" .que 's~(~ semplie
.inttfanSl1;lbsSlvel. _ :

§. XX;XVIL As di.vidas, que ~ ;deFer;em. a ,esça,
..Companhia, que ,sejão procedjdéUl~de eff~it()s deJla, te

rÜiG».de .una q\.lalque-r natul1ena: lha V.}dage.sc~de PQr
hell) .. que se.cobrem a favor ,da }Companhia pêlo ~~u

•Juiz Ceflsetvador, PU pelos Mi nisfros , '.a quem &,e re
querer a' sua execução em toda alparte, IcomQ .fa'lenda
;de·V. Magestade, s.em embargo de quaesquer privile

{,gics" ou resoluções de. 'V. Magestade , qu~ ps deyedor~s

...possão allegar. "em contrario.. II .

t §. XXXVlIll. -Ufl,outrosiI11V.-Magestade porbero,
.que todas as pessoas do commercio, de qpalq.u.~r qua•
.:lidade que,st:jão, e por maior priyilegio que tenhão.
::le-nqo chamadas á~€sa ,da C-ornpanhia'p>ara.negocio <ta.

dminiscr,aç.ão deíla., sej.ão obrigadas. a ,ir prompca..
el1...~e ; "C n~o 10 fázendo assim. o Juiz Conservador

=procêderá cOAtra)~ll~s., ,como melhor .lhe parecer. ,
§. XXXIX. Todas as pessoas, que entra~em eSl11

,Companhia com ;seis .nUI cruzadoB de :Ac;ções qlahi
para cima, us-aráQ. emlEJuanto eIlaldurar, do privilegi"O

..de -homenagem nãl sua .propria casa, naguelles casos,

..ej6 que eUa se c€!stuma' (jon.ced«r ; e os,Offiaiaes actuali:S
dJella serão isentos dos alav4los I e ICompanhias de pé ;e
.ide cavallo, levas.e,mostrasgeraes. pela occLipaç;io, que
.hão de ter. E o commercio, <ilue nella .se fizer ,na 50

.bredita ,fórma pelo meio de AcçQes, ou pelos cargos •
.que se exercitarem na Mesa cla Companhia nos lugares
.ede Pl1ovedor .e ~eputados' delta, não .só ,não prej udi•
.catáô .á nobreza filas .pessoas~ ·que.o tÚze.cem J o.cas-o
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que -ar tenhão herdada,,, mas- antes pelo cOAtra:rio será
. llIeio proprio ·para scJalcançar a nobr.ezaradquirida : de
sorte '0 que o'!:.düos \{ogaes. confirmados p.or V. Ma
g<tstade,.,pali3i;sfnirem ne.sta primeira- fundação, fi,caráõ
habilitadas, píl~ipad,e~m rec.eber o~ H;~..bitos das Gr
dens Militares, sem dispensa de mechanioa; e' para seus
fillros... lerem, s~m' (tHa. no~ Qes~m nargo do Paso: ~cm

tanto que d.epllis de haverem e:xer irada a dila oecu
pa9áo,náo! ~endão. per sj enJ lojes., Oll. tendi\s, por miy.
do)" ou n~o renhãq elllercic.ior i~dec,e:nte ao.dito cargo J

depois de-o havOfeij),ser~idp,;·o;q~e.com tudo só terá
lugar- nas Eleiçõ:es st'g\lintes. a fa.yo.r das· pe,s,soap', G}le
(iiccuparem' os: lugares} de- Rrovedor, e VriCf-PlGvedoJ",
depois de' lía.v.erom:. s~widQ pelo meno,s dous annos
c;oro pktos, c.om' sjl(jsfª,~~o;da, CQmpanhia., :

§. U.. As offe:tn.s;l6., qu,e,se.fi'l(lr~m.a)q$lqlJer Qf
ficiaLda;Comp.,al)hia" (ler OPl)a, Q.U per p,wavra, s.cabre

.1l.1areria do Stt\tlo[fi io., Snã~H cas.tigadas pelo.Cons€r
vador) comQ:·se-fosscm·f~itas·aos Qfficiaes de Justiça,
~e .V•.MageS!a.peL . . o _ •

§. XLI. De nenhum modo se poderáõ intrometter..
IlsICo.rrect<fre ><1~Rb aSrcompras', ou vendas dps effeiros,
':Iue perten,aer~ a- esta· Compy.nhia; 6 só quandd.O&
seus Administradores se.queiFão d<;lle S(ff·v·ill' n,o ajuste
(]e alguma, nego i?ç~. lho- pagjlrá~ por isso·o estipen
dio, I em que; S6 ~justarem :'. (i) q~c alia~ não terã~ obri-:-
gação~de; fa'Zler., .. ,r _ • • r

. §. }tLIL.· Aind~que.a Companhia ,determina ebrar:
tudo' o <que tOGar, ao apresto e e:xpedi.çã(} da·s.suas ar
legações' e' NaV10s ccrn toda a suavidade. e sem us'ar
dos meios ciu rigor. como todavia póde ser necessariOr
pa.r.a muitas cou.~as yalcJ-se dos Minist,ros de Jl;Istiça':
he V. Magestade servido, que para o sobreQito effeito;
p.ossa a'Mesa- pela. se1;l' Jtliz GOl1servadOl' eny~ar' recaéio
aos Juizes do Crió)e.e Alcaides cla Gidade de·PoHo ,
para que fação o que Stt lhesrordenar: e o serviço, qtJe
nisto fizcrom, lhes haverá. V. Mag.estadc.) (·orno se fôra
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feito á bem do serviço Real j' para por elIe serem ,e';
munerados por V. Magestade em seus despachos,;
appresentando os ditos J uiz.es pa,ra 'isso certidão da dita
Mesa :. e pelo contrario se não acodirem ·a esta obriga_
ção. lhes será esminhado ) e se lhes dará em culpa nal
suas residências.

§. XLIII. Faz V. Magestade mercê ao Ptovedõr'
e Dep>utados desta Comp~nhia J Secretario e Conselhei·'
ros della. que não pos,são ser presos. em quanto servi-I
rem os ditos cargos. por ordem de Tribunal. Cabo de
Guerra. ou Mini'Stro algum de Justiça por caso Civil,
ou Crime (salvo se for em fragante delieto) sem ordem
do seu Juiz Conservador: e que os seus Feitores e Of
ficiaes. que forem ás Provincias e outros lugares fóra
~a Cidade do Porto fatler compras e execu~r as com
mi,ss0es J 'de 'que forem encllrregados. possão usar de
todas as ar~as brancas ~ de fago. necessaria's para a
sua segluança e dos cabedaes. que levarem j com tanta
que para () fa~erem. levem cartas J expedidas pelo 1uiz
Conservador da Companhia no Real Nome .de V. Ma.
gestade.·' .

§. XLiV. SeAdo.a fundo J ou capital desta Coln~

pa:nhia de'um mi;lhão e duzentos mil cruzados. repar
tido enl)' Acções de quatrocentos mil reis cada uma.
cama já fica determinado no §. X. J cada interessada
p0derá ter uma J eu muitas Acções,J como bem lhe
parecer. com tanta que em completando o numero d~

dez mil crlizadés. que ,são as bastantes para qualificar
os Accionistas para os empregos da Administraçã(J
de:lla. as qlJe mais elCcederem a esta quantia J não
passem do segredo dos -livros da Companhia ás relaçõe~

públ'icas. que -se devem distribuir pelos Vogaes nos
é{c[.os das novas eleições. .

§. XLV. Para r!=ceber as sommas competentes ás
sobreditas Acções J est-ará a Companhia aberta J a saber:
para a Cidade do Porro e para a Reino todo. por tem
pode ,cinco mezes: pa.ra as Ilhas dos Açores e Madeira,
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por 'Sete ': e pira toda -á Artlerica l'órtugufú. por um
anno: correndo f'Stés ~ermos do dia, eni que as Editaes
forem post(i)s. 'pata que venha -á noticia de todos; e
passando os sobreditos termos. ou' se antes deUe se fin..
darem por completo o referido capital de um milhãa e
duzentos mi'! crúzado§. te fec'hárá'a Companhia. pãra.
nella não poder éFltrilr mais pessoa alguma: ,rom ,de
claração. que das Acções. com que cada um entrar n<J
tempo competente. basta'rá q.ue dê logo ametade, e
pa-ra a outra ametade se lhe darão .esperas de seis line_
zes • ,coRtados >do -dia. iC[J1 Ci)ué' os. ditos Editae-s' forem
postos. para satisfa~êl~ em1d'uas-pagas. de-tres em trei
mezes cada uma: .:. J. "- J r
. §. XLVI. As pessoas. que entraref!l com as sobre
ditas Acções. ou sejão Nacionães. ou Estrangeiras.
poderáõ dar ao preço deIJas -aqudla"natureza e,destina
ção. que melhor lhés pa·recer j a~nda que seja d~ Mar..
gad-o,~Capel1a .,fideicommisso temporal. ou perpetuo.
tloação inter vivo'S. ou caúsa mortis e outros -semelhal1tes •
fazendo as vocações. e usando das disposições e ·clau.
sulas. que bem lhes parecer, as quaes toàas V. Ma.
gestade ha por bem approvar e confirmar desde logo
'de seu motu ·proprio. eerta scieacia,.· poder Real. pie.
ne e supremo.; não 'obstan~es quaesquer di~posições

c0ntrarias. aindaque de sua natureza requeirão especial
mençãQ., assim e da mesma sorte. que se as ditas dispe
-siçães. vocações e clausulas fossem escriptas em âoa
I;ões, feitas por titulo oneroso J OÚ em ;estamentos, co~
.firmados pela morte dos Testadores: pois que se o J;)l
reito i fundado'na liberdade natural', q'ue cada um tem,
de ·dispôr livremente do seu. auctoriza os Doadores e
'Testadores para contractarem e disporem. na sobredita
fórma, em beneficio ~as familias e das pessoas' parti.:.
'éul~res. mui'to mais se pç>derrl auctorizar os sobreditos
-AcciOnistas. na referida' fór~a·.'<luanqo aos titulos on~~

YO~O~ dos contraccos! 'que e1!es fazem"éom .a Comp~~

~hla, e.: a Companhtá com V. Magesrade a accrescem
LL. E;;lr. 'fomo 111! .Ttt
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os Ibeneficies; que (leste esta.bete0~l'lU~nto se seguem·ao.
8erviço de V. Mages~acle) -ao· ·j;)~m. ,comm_um do seLI,

Reino, .e á cG'l;lservação,.e estimaçã0 derlllJlgeneoro-, q.ue
actualmente ~e acha ~Ol- tanta. cle~ad.ellQia, J sendo tãO',
importanre-. r ••

'§•.XLWJ:f. (). Ôll'lhórõ., que ;nl:S~~ Co,mpa..~ia re
motte.r, se o-ãp poderá rir;ar durame fi) tem.jDo d~l~" qu;e
será _o de v~l)l:te ,annos, e~>.nta.dos d9 dia., <tfJillqm~ 'pa'f<tiL'
n pr-imetra -&quadra .. p..Pl' tella de..spaohada;. ps .li}l:Iaes·

r annos· .se- .p.oderáõ ~Q01 f:udo pJoJ'.Qga.r por maiJ) dez ..,
pare.eendo ,á. ç~rnpamb.ia :;lupplic,aL0 ,as.Ãim .,. ,(S ~end~ v...
Mages.tade Ise 11' <do- c.li>p~e.cil:or lJlos ;'1P-0~~fJl t' pa1'a ~.e as'·
pessQa-s J que cwtrarem com os seus cabf}~ª,es., se plQSsi..~.
.valer deHes I )p~dcráQ) .ven~r;a-,s Ayçõqs J qtJ~ tiverC!D .'
em Jtiedo~, 'QU em na-rJe:, e,Q{l1o .IH~ ;fo§s~11'l ;Padl$e~ 'd~

J.uro, rp~là~ _pl\e~pS4 ~Wtq.\1~ <~~e ;aj.~l'i~~~Q1 ~ lff\~e!)d!J
~sQ.es'11a~...m·e~m<\s~.J\p.!tõe§-..aIfil~er rdas .Ji>.(js~a~ ~ I§l.ue ,as"
,ompllat:~m j çi~ c:uj~ \Ç0.o.:.t"AA~· ~JMlat~' rijQ;lw"eç\iat:a,
mente-pal1t-e;á M.69a da'·(;(i).fJll*'l.lhia.•qJJe':Jlljln~f..í\~á (f>jltÇ\t<

as:élal'ez-a.s ,n~cess~riíl;'> Idas~ita~c$=~s.Q.~., -fteID ~r"is$e'
Jeva'rc:.m- -e,m0'lu.fflilFl;UQ· i>él1g\.l'..m., :ab~inUG n0,vQJS.tituh!s 'ª'
4y-.of :Ô:O.BJnov.0.S ·.t\:<?Qiortis&í\s '" lecPPl'l~' ver ~i QQs~-q!l"
.UNQrt;m leis ',que :'\Sr,;t~~s.~c~.Ãe~ ve\1RifU'tt1:llJ; pc .~~
ICDnst-e 'd~s v~nd.a:s....(j}.lle ~.Ua~Jcfi~rtio > 1t~e~Q-~ <de
.tudo a:s Gliltc~\l'$'jn€.c"oor,~Sj;lOjiptJ1lMJO':á~ .açç~~ .... J~ue-'
.selrNtz:á~ 1d:c Üt.wJ0.s ~O,s'}opv~ ,AcJ{jQnistaifi. ,0 gotI(t;tud.<»
se~enten<k.,lern ,qQ-ail,~ ~ ~bIF~f:ljta ÇQ:FJlI~f:thia ~e ..qPfl
Jip.rwa r,oqm p:,,gQi\le;l1no'JlJl~H;a~tilJ ~. ~mlJl os ptiJYilegU:ts.~ •
.qú..e .V! 'M$lge:st'ad~ ,1)a· ,por·./J m j qo!1Gt@r...Jhe,...l a @A.'P

nejlj~ .ae}m~ ·ckclpr~a ; [Pprlill:l€ élI~r: ll€lA~,~ :a. f<?'1jffif
~o dj.t~ .governo> m:er~f\j1til' J oPtf.alt~Qdo, O.GHrI1Bt~m~I!~9'
dos qlesmas .prjvil~gio.s..J JSvl'~ ·livre a çada U.q), dQ,s. A~.I.
_doni~ta·s @,{3oder pedir logo o capiral q~s ~u,~s .Aç.Ç~1

com :os i.ntelles.ses ,.que -at~ ,ess~ diarfh.~ to~aryij1; ,Cflp·qr
mandQ o V. M~gC1stade .!l-s iro. cwm la!,> l":l~~~$Jçlª1Jto
Bulas,) --para. se obs~ry.ar. ,~it~ral. e inviota~@tJ;Ile;n~e J ,S~JV.

~nterpret~~.ao ) ..modifi~.a'yão..J ou llntelligençia aJgum~~,. . ,
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de feito" ou Direito J que em contrítria.-'se possa COI\
$iderar.

§. XLVIII. Os interesses, que produzir esta Com.
panhia, se ,r.eparti-rãó pela primeira vez \10 mez de Julh9
do t€rceiro anno, que ha de correr depois da partida
d~ primeira Esquadra., em que a Companhia remetter
as suas carregações pa'ra o Bliasil, e dahi em diante ,se
1icaráõ depois dividindo os ditos Í'nte-resses annual c
$uccessivamente pro r(f.~a '~lO referido mez de Julho. sem
embargo que QS Deputados hajão de exercer a sua Ad.
ministração por mais de um anao.
e • §. XLIX. .As Rcç<>es e ~nterelSes~ qMe se'achar~m

Çtepois de serem findos os vinte annas. que constituem
w prazo,da Companhia, ou (j termo, pdo qual ella for
prorogada., tendo a natureza de vincuio, CapeHa, fidei.
'commissO' temporal , ou perpetuo. ou iendo pertencen.
tes a pessoas ausentes, se passaráõ logo dqs cofres da
(:ompanhia para o Deposito geral da Corte e:Cidade de
Lisboa, onde serão guardados com a segurança, que
,de si tem e mesmo Deposito, par.a ,delle se emprega•
..em, applicarem, ou entregarem, conforme as dispo.
sições das pessoas, qu~os houverem gravado ao tempo,
,cm que os merterem na Companhia. Porém naquellas
Acções., que- não tiYierem s6l1lelban~es encargos, e fo
t:em allediaes e t~vres" se não requererá, nem pedirá
para a entrega das suas importancias outra alguma le.
gitimação, ,quê não seja a Apolice da mesma Acção.
-entregando.se o dinheiro, à quem a mostrar, para fica.r
no cof-re servindo de descarga da sobredita Acção, pois
que pava a cobra~a clellas não serão nunca de uso os
rraslados. requerendo-se sempre os proprios originaes-.
, §. L. Tudo isto se extenderá aos Estrangeiros e
pessoas, que viverem fóra do Rein@, de qualquer qua.
lidade e condição que sejão. E sendo caso que durante
o ref~rido prazo de \linte annes', ou o da p.rorQga~ãQ

adIes, tenha esta Corôa guerra (o que Deas não per
lIlitta) com qualquer outra fotcmcia. cujO$' VassallO(

,Ttt 2 ,
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tehhâo me.nido nesta Cbmpaohia Qs,sells'c"bedaes> ,.'i1erit
por Lsso se fará nelIes e nos seus avanços arrésto, em.
ba(ga, sequestro, ou reprezálja; ahtes ficaráõ de tal
modo livres, isentos. e seguros,' Gomo .se cada um os.
r·i-v,era- cm/sua· casa.: mercê',; cque IV. Magestade faz a
esta Cornpa:nhia,,.. pelos mot1yos acil'liIa dc.c!arados. ;r'c:
~U(2' 'assim' H~e prometoo €ürnpr,ir, deba~x(i)-;da .~lIa Real
(>alavra.· ;
. §. LI. E por-que' haverá. muitas,coMsas'IITo'decursa
eh-temro, que de p.resente não podéin occ(!).nro[~,.. para
se expressar, concede:' V•. Magestade .li~en.ça '~i.ditll

€ó'mpa-'T>1'niã; p;ua·lhaso'p~.dep r.eprescnw na ).ocõási~s)

EJ-ue se offure'c~rem, pda 6ecretaria de Estado mos Né~
godos do IReinq, para V. M~gestade résolver nelIas
O'que mais convier ao seu Real serviço e bem commum
d'ê"seus Vássall:(!)sue dalJmesl1)llij(i;ompa.nhia.;.~.qlJlal o.
fatá· assim', a1ind-alhas.oasos. dfiUÇI1 (H'pediente-, qpando'
f'âre'cer a- i1gtiln~os. Depu~adoo( reqllier~r~quê o taJ caslJ
§e façá presente a V1J Magesra-de: c.oTiti tanto guo"istõ
se~pratiflu~. oos negocioso graves ~ de consequenGiás
impol'tantes para: o'Senviç0 Real para o IDem ce.rnmum
(I'é) Rdnà:,'. I(jU' ;:R'll1ar algum negocio" gr.av..e. d Cdm~

fi~nhi(l'I·1l 'n - 10 1 .;' r :lti4 (, _:J r.n • '. 1:.. .. •

J,:§? IjI1~"I'r'Seh~trl déi t gr~d'('wut4liQ:ld- est!ab~Jece -se'
têmpd fi9[O parà- a1pa'ni'8:ã{..das ES'q'lJadras.da ·G:,cdad«~d(J.

Pt}rtolpara õ Estacdo d@-IB~liasil, tamo para que l>S' vi.
nhos se possao navegalJ!' np proprio tempo:, coI1)o 'para
que' os_m~radoi'es :dG'qúe'lla.g, Capftanías possão·'. fazer
itn ternÍi'a cérto-os provimentos, que necessitão:> he
V~ Mag<!stad:e!serv~€lo,queas.ES€flllr~ras,(que..houverem
de'ir dàqQl!lIa Cidadt= para ·as,·'di,tas G:apit-an\as J saião
l'reaisamente na's agoas-ahàs_do mez~ de Setembro, 01I

ao'ma4s l .tar-dar nas pJ:imeiras .de. Outubre dei: cacda um
an'no I, sóh pena-<ie'que os Navi-es, que oBrarem o con...
traria,' I Fl~0 possãoJ ahi'lll: antes ·d.e~ outro semelhante
tempà'ào"w~nbs6gllil)tel;:'0 que-. se lhes,náó cOf\cederã
nCf-llça pá'tí\ 'cal:.fegarem ~ ou sahirerp e'fP outro algum
tempo. "
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~ §. LIlI•.E porque V. Magestade, ouvindo os Sup
plicantes', foio servido nomear os abaixo dtlc)arados para
o estab'e1~cimelHo e governo desta.C0mpanhia nos pri
merrós tres annos: todos elles assignão este papel em
nome dos ditos Lavradores e Homens Bons da Cidade
do Porto: obrigando p0r si os cabedaes, com q~e en
tr1i-o_nesta Companhia, e em geral os das pessoas, que
neIla entrarem, tambem. pelas suas entfadas sómente :
para que V. Magestade se sirva cle confirmar a dit~

Companhia, com todas as clausulas, preeminencias.
mercês e condições conteúoas neste papel, e com to..
das as firmezas, que para a sua validade e segurãnç~

forém neçess~rias. Porto em 3 I de Agosto de 175&. .

Stbaslião José de Carvll'lho e Mel/~.· José da Cosia R~btiro"
Luiz, Beleza d( Andrade. José Pinlo da- Cunha. José Men
târo de Carvalho. Cus}odio dos Sa11/os Alvares Brito. Joio
Pacheco Per:eira. Luiz de Matalháu C(lu/;nho. An/onio de
:Araujo Freire de Sousa e f/eiga: Mamei Rodrigues Br4ga.
Franciseo JOã9 de Carvalho. Domingos' 'José Nogueira.
Francisco M(Jy:/ins da Luz. Francisco Bnrhosa ROS Sanlos.
l.uiz Diogo di Moura Coulinb".

R.egistóldo na Secreraria de Estado úos Negocios do- Reino, .q
Livro 1.1 da sobredita Compaóbia a foI. 1. e segg.

--""!"'""---------
'Alvará, (flI que u /iráfá~ absoll{~t1m~nle lodos os Dir~iloJ'

das 1J14,dârás, qU~ qualquer pessoa compr:ar e1 mandã
'lJir por' Jua- conJa para à5 suas ob.ras'. .J

) • t • I 1

E (1 EIRei faço saBer aos que est.e Alvará vire~~ 1756
que sendo-me preseme, que na Mesa·da Paço da·Ma
deira se duvída dar livres dos Direitos" da d-izimh :Cai
madeiras. q!Je ~ntrão pela:.Fó~ ,. vil1d~ .por coma. e
'risco dos"rnorador.es de Lisboa) e stndO-n~nspoJta~



dos meus Dominios por embarca-ções' propt'Íá'"s dos
meus Vassallos. fUAdand@.se a referidá duvida em
Clue a graça e mercê. que fui servido conceder no mel!
Real Decreto de 29 de Novembro, e Alvará de 22 de
Maio proximos passados, indiscinctamente se refere a()
fa vor, permittido no despacll@ das madeiras, perten
centes á Companhia Geral do Grão'Pará e Maranhão (I),
á qual pelo Capitulo XXXI. das suas Instituições he
is'enta, sem distincção alguma, dos Direitos da Sisa
sómente: Sou servido dedarar. que a' graça concedida
á sobredira C-0mpanhia Geral, em quanto isenta as
rnadei-ras de Sisa sómente J se deve entender daquellas.
que vierem destinadas ;para se venderem nestes Rei.
nos; .por quanto as madeiras" que vierem por conta
e- cisto dos maTadores de Lisboa" ElU de quaesquer ou
tras VassaU0s meus, para o gaste das suas obras J e que
t'ivetem pJlop@rlfão com o consumo della, sem excesso.
,(lemo dólo, .serão isenta,s de todos os Direitos e pensões.
Pa mesma fórma, que peI'o R.egimento do Paço chl
Madeira na §. 2. do Capitulo XI. o farão sempre as que
se t1"é\lflSpOFtáG 00 Riba-Tejo.e Banda de Além, nas
referidas circumstane:ias ; e nesta mesma conformidade
son o'utrosim servido J que respectivamente se entendão
(1 méll sobredito Real Deoreto de 29 de Novembro J e
AIvará de 22 de Ma.io proximos passados.

Pelo_'iue.: Mand_o aos Védores da minha Real Fa.
zenda, Regedor da Casa -da Supplica.ção, Governador
~a' Relação ~ .Casa .do Porto, Governador e Capitão
;peneral do· R,eiRo do Algárve e maia. Mi:Aistros J Offi...
ciaes e Pessoas, a quem pert~ncer J q,ue. -tiumprãG e
.guardem., .e fação inteiramente cumpri.r e guardar.
como nelle se contém I este meu Alvará. 0_ qual va'leT~,

Cotnt\J Car.t-a., passada pela· Gha'Ocel1al'ia., }i>OStõ' q'ue por
eHa- nio pass~ •.aiRdaque seu cffeit-o haja de dura.r ma.is

. .de um anRo. ROO obstames quaesqucr RegimeFltoSoJ

. (.) v~ ~lit. da'éompanhia Geral dO'GTiQ Pará e Maranhio de §.
. ~I: JWdlo 1101Xl5~
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Ordens, ou Bj~posições contrunias, que todas hei por
Q~rogadas para este effeito sómente" camo .se deIIas
messe eX(pre~sa m..etJçâo t ficando alia~ sempre .em seu
~igor•.E C;;f(ese registará e.rn todos. oS' l'ugM:es, onme se
~Qstumão Ji~gistar e.rndhan~ Leis. manclaAdo-se .fi)

Origina-l para a íf(me liio uumbo. iEscl':iptCi>.cm iB.elém
a JO de Setembro àe 1796. REI.

Registado a foI. 49 V,ei'S.

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

'Alvará, tffl que se p'ohib.~ aos r tJS,sal/os destce Reino, homtlH
do mar, assoldad{lr-se com qual'1/if1: outr.a Nafão EsJra~

geira sem licença.

Eu EIRei faço saber ~'OS -qu~ este Alvará· com força 1756
ee Lei virem, qlJ(! sendo-me preseqt~... que 1I.S ord~ns )
que se costumão expedir pa~ se aHstél~em'Mar~nheirqs

para o serviço das m.inhas Náos. ficSo muitas vezes
sem o effeito. que dell-as se devia espfra-r , em razão
de se .esconderem .e' auscmtarem os homçns do mar t'

. para depois se assoldadarem p.ot" maiores preços para
ps 'Paizes Estiangeiros , Contrll a· àisposição da ·Lei do
Reino, e com imoleravel damno ·do mel1 Real serviç~

e do bem Commum dos meus fieis Vassallos) em rna~

teria tão grave e delicada, que-faz um dos objectos da
mais serio.cuidado de todas as 'Nal?ões civilizadas da
i:uropa: E havendo mostrado a experiencia) que as
penas). até agora estabelecidas pela Ordenação do Reino).
nao farão bast.antes para cehibir um. delicto de conse
quencias tão perniciosas e dignas de se'lhes pôr ieJrlçdio
efficaz :; Seu servieo. que -todo o MarinÀeiro e'hornem
do mar, .que,sem licença minha-por-escripto se ~ssol
eadár. ao serviço de qualquer Nação Estnngeira ) fiqlle

. pelo mesmo facto desnaturalizado dos meus iReinos';
c os bens) que tiver) 'lhe sejão confiscados • am~tade

para .a,1l1inpa Real Çorôa J e a .(lu~ra 'ê\mela,l-; .para .a
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pessoa, que o denunciar; incon:endo C'umulativamenEe
na pena de dez annos de galés, sendo achado outra vez
neste Reino, ou em algum dos seus Dominios: E que
na mesm.a pena incorrão os Corretores, ou pessoas. que
os inquietarem para sahir do mesmo Reino. ou inter_
vkrem nos contratos, que para esse effeito se fizerem:
bastando, para se haver por provado o delicto" justi_
ficar-se , que as taes pessoas forão achadas tratando
sobre estes odiosos contractos, aindaque estes não êhe
guem a completar.se, ou a ter o seu effeito : Com tal
decIaçação. Hue os Marinheiros e homens do mar, que
ao tempo da publicação deste se acharem fóra do Rei.
no, serão escusas das sobreditas penas, "recolhendo:.se
a elle no termo de tres mezes, achando-se na Europa:
de um anno, achando-se na Africa , ou America ; e d.e
dous, ach~ndo.se na l\-sia: E de que os Marinheiros,
que voltarem aos meus DominiÇ)B, na so~redi[a fórma •
serão nelle' recebidos sem mol!':~tia .algllm.a, e escusas
de servirem no Troço. ou em qualqijer outra Reparti..
ção do meu Real ser.viço. contrl1 suas vontades: ex~

ceptuando sómente os casos de necessidade), em quo
~ou.ver geral .e~bargo. .
( Para que o referido se execute inviolaveImente J

ordeno, que em cada um dos Portos de!te Reino, don.
de sahem embarcações Estrangeiras, esteja sempre
uma deY3Ssa aberta sem limitação de tempo J nem
.determi'nado numero de testemunhas J contra os nans
gressores desta Lei ; sendo Juiz delIa em Lisboa o
Juiz de lndia e Mina; na Cidade do Porto o Juiz
de Fóra do Crime; e nos outros Porros do Reino os
Juizes de Fóra, onde os houver; e onde os não houver,
ps Ministros de vara branca mais visinhos: E que
nenhum Navio possa sahir sem visita e certidão de
que não leva Marinheiro~) QU homens do, mar, Vas
salIos meus. I . •

PeIo que mando aos Vedores da minha, Real Fa..
~enda, P egedor da Casa _da Supplicação, 'Governa~
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~Qr da' Relação c Casã do Porto', G6vernildor e Ca-
: rprrão· General do Reino' do Algarve, e nlais Ministros

.e Officiaes e p('ssoas • 1\ quém pertencer. que cum
.prão c guardem, e fação inteiramente cumprir c gt.:ar
dar. como nelle se contém. este meu AI vará; o
qual valerá.' como Coma passada pela Chanccllaria •
posto que por ella não passe, aindaque o seu effeito
haja de durar mais de um ~mno. não obstantes quaei
quer Regimentos. Ol'dens • ou Disposições contrarias.
que todas hei por derogadas paFa este effeiro s.ómen.
te, como se dell:\s fizesse expressa menção, ficando
-alias sempre em seu vigor. E este se registará em
todos os lugares, onde se costumão registàr semelhan
tes Leis j mandando-se o' Original para a Torre do
Tombo, Escripto em Belém âos 27 de Setembro de
1756•. REI. . .

Re;istado nQ livro 110 Conselho ua Fazenda a foI. 28.

JlI'Dor4 ~ em que sé 'ú/a!Jeltct o f/wdo. tÚ se prD/der tom
.. . .. . os h(}'nf~S derltl0cio falJid~s..... . .

:EU· ElRei faço- sa~er :los' que este Alva}á' cdm
(or.ça . de ·Lei virem, qUe -consideràn'do" qü.e ~s gran
des rui nas de cabedaes e crediros' , q'úe a cal"mid'adc
do memoravel dia primeiro de Novembro do anno
proximo passadd trouxe aó commércio d·os n~eu's Vas
saIlos-; e que o cuidadb. de consólidar os me ~os cre
c,itos ·e cabedaes, em' beneficio dos Home'nsde Ne
ggCÍo • que commercêád nestes' Reinos·; ·cons.tituião
dous objectos dOIl mais ~nstanreS' e urgentes' 'ent.re os
muitós, que' depois "daquêUe lLJhe~to . dia eX~itárão o
meu Regia e Paternàl' desejo 'Cie allivia-r erestabele
cer os Povos. que' Deosl me' 'confiou', de sdrte, que
mediante a Divina assistencia~'(,s·· passa restituir ao

L L. Ex/r. ?:Of1l. III. Vvv
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estado t!le vi.yeRm. á sombra do Throno em paz e
abundancia ; cQntribuindo lodos reciprocamente para
o Bcm commum. ti}uC! rtslIlt:a de €essarem no com.
mercio as fraudes. e de se animarem e sustentarem
os. que ncIle se emprcgão com boa fê I em geral be.
neficio: Determinei ouvir sobre esta materia os Mi.
nistros do meu Conselho. e outras pessoas doutas •.
experimentadas. e zelosas do serviço de Oco::> c meu.
de cujos votos me parcceQ que mais podia confiar
em um Negocio de tão ponderosa importancia. E
conformê\.Dqo;me com o uniforme pare-cer I em que
todas os sobreditos assentárão. tendo por certo, que
este seria o meio mais proprio e efficaz para os re.
feri~os fins de consolidar o credito publico das Pra
ças deste Reino e seus Dominios I e de remover do
commercio dellas as dilaçães e os enganos, que. sen.- ,
do em todo o tempo incompatíveis com o trato mer
cantil. se; fazem absolutamente íntoleravcis em uma
conj.unctura tão critica: Sou strvido excitar a dispo..
sição da Ordenação do Liv. 5, q'i/. 66. abaixo co
piada, .. para que daqui cm dia~lte se observe literal •.
ex.acta e iDviolavelmente; e declarar. ampliar e li.
mfra·r o comeÚ.do n.eU~ •. na maneira seguinte ~

'.(itlllo LXVI. da, Ordmofãa dD Livro Y. I (III q//~ l'~a/II,:

Dos Mercadores I, que q,llebráo ~ e dos que se levari..
tão, com fazenda alheia.

.. For quanlJO alguns. Mercadores quebrão de
M. S~us. tratos I Jcvan~ndo..&e com mercadorias I. que
» lhes forão fia~. I. ou dinheÍlo. .. quu tomáJ'ão a cam•
•• bio. e se auseJlt5o. c CiconElem suas fazendas-. de
» maneira que ddlas. se DãO; p6dc telf noticia ;- e outrol,
~ potro se,us 1;rc:.ditos em ca.beç;t alheia.;,. e para-allcr
.. ' muean perdas•. ÍóW.em. g'JTega~~eEl fi,ngid;t,· 'Ipe.
'tI ren.do 'nós prov,b. ~om0 ~s lUSo en~no& e fGUboS"••

» e. outros, semelhantes, se Rão faç~ i oId~namoSo e
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n tl)'lndamos, que os Mercadores 'e CambiêldOl"es, Ott
ti seul Feitores., que se levántarem cortl h\t'rcad<1rias
,. àJheias, ou dilTl1eiro_, que tomarem a ca-mbio, au.
,. semando.sedo lugar ~ onde forem fTl'Ofl«'lmes. t'
,. esconderem seos livros de Razio, levando comsigi!
,. o dinheiro, que tiver~m, 011 passandEt..o por Letras
" a outras partes I e escondorem a lIit! fazenda em
" parte, de que se não saiba, assim ne8re Rdno I t"om<J
.. fóra de1le, ou por qualquer 'Outro ntod-o a encobri.
" rem; sejão h~vidog., por pub1icos Iad1'6es 'roubado.
n res, e castigados com as mesmas penas, que por
fi n~sS3s Ordenações e Djl'ei~o Civil os ladroes pu.
ri hliéos se éasrigáo, e perdo a Nobrtza e"liberda.
n des, que tiverem, pail"! não ha vet'rm pena vil.

I. "E quando pot falta de prO\'à_, 00 por "mrt1
" algum respe.ito Ju.ridico. n0S sohrrdiros se n50 pu.
" der exC'~utar a pena ordi(}aria, seria condctrrnados
It em degredo para galés. e outraS partés • seg'undl1
" o engano. gg malicia, etn que forem comprehen.
IJ didos; e não poderáõ mais ~m sua vida Ul>ar o offi
,; cio de Mercador 1 para o qual 09 ha emo~ por inha
" bilitados. Ii usando deUe t incorreráõ nas ~nas, que
,. por nossas OrdeA~õe~ ülcorrem ôS que us:ra de
,., ~ffi.cio~ pubHcQS ~ sem para iss-o terem nossa licen..
" Çll•.E nas me~s pthas. incorterá6 seus Feitores ~
., que os ditOlf delictos cotnrnetterem. .

H. ., fi bem a~sim hão poderá6 fa"lrt cessão de
tI bens, nem gozar de quitá. ou ~pera, que os cré.
u dore9 lllts detc!!t\. postó que pór Es-criptura pu blicól
.~ lha concedão: por quanto as havemos por nu\lt\s,
J1 sem ~mbtngo de quatsquel' clausulas' e candiçóés t

" qUé Rellás forem postas. E p'odtrái> OS crédores fa...
" zet eJlecÚ'Çoo ínWitaménte pt)l~ () q\lé lhes de erelll
" em súa~ pts,(Jas e fa-zenda, que lhe fó!' at:hada I ou'
" deVOis por qunlque!r ürulo adquirirhtt..

lIl. fi ftcn't: Vind() á I\(){icia" dos Offici~-es d~ lu.
t. ~dça, que alguns bens dos dito$. levamaddS está

Vvv:J.
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u em algumas Igrejas. Mosteiros a Luga.res pios. Por..
as talezas. Nãvios. ou .cm casas de pessoas; podero
;. sas. de .qualquer.qualidade c condição que sejão.
as as tir,a.~~9 dçllas. sem lhe sfr posto duvid~ • ou ern.-o
,. bargo algum. ~ farão dellas inventario. e depo-.
JI sitaráõ para pagamento dos crédores. .
. IV. ta E as pessoas. que. em seu poder tiverem

JI di~\dóls t conheci,rt;lcntos, escripturas •. ou outra qual
JJ quer fazenda. q.ue pertença ·aos ditos lev3nt.ados-.,.
u Ihanâç entregaráô t post.o que cm deposito. ou guar.;
" da a tenhão recebida. nem lhe pagaráõ dividas:
as mas saBendo por qualquer via, qt:Je algum Merca.
ta dQr se Jey-antou • o mal)ífest'lráõ dentro cm quinze
't, dias ao~ Offiçiaes da Justiça, a queo·conhecimento
" do_caso .pertencer.. ~ provando.se. que .Ihe.entre
u gárão algu~a cou~a t 04 pagárão divida " depois de
,. se~~m . levantados , ou q'ue~rados • ,a pagaráõ outra
u ve'z;"'E os ellcobridores perderáõ outra tanta fazen•.
1.' dã :Rar~ 011 crédores • quanta foi a que encobrirão•.

V.; .;,. E mandamos. que pessoa alguma) de qual.
ta quer .çolidiçã.o que seja. não re,ceba, nem recolha.

as em suas. casas" Fortalezas a Náos. pessoa alguma .(
" qye se levi\ntar, ou. quebrar de seu credito, nem.
'. fazenda sua: antes os entreguem ás Justiças, íluan•.
JS do para isso forel!! requeridos. E não os entregan.,..
).) do ,'serão obrigados pagar de SUqS fazendas aos,
'" crédore.s tudo. o que o.dito levantado lhes dever:
n e haverão as inai~ penas etimçs, qU€' por. no~sas.

u Orden~çõ~s são postas ao!! qu~ r,ecolhem furtos e:
" malfeit.ores.. . '. '

VI. "E.os que d~r\!m consetho, ajuda. e favor
t •. paJa os. qito..s Mercadores quebrarem) ou lhe ajuda•..
as rem a. en~obrir I. çu salvar-, suas pessoas· ~. fazen~

u da • pag~rá,õ as dividas, que elles de.verem aQs crê, .
)J dóres: e serão.. c~stigad<?s , camo, participante.s no.
•,. mesmo levantament9. çO)1(9rm~a .culp" •.q~e. con- .
" na eIles se, erQvar~ .. ' ; <.;: ",
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VIr. ;, E as pessoas,' qut- por slia culpa perderem
,. sua fazenda jogando, 'ou gastando demasiadamente,
u incorreráõ llas sobreditas penas: excepto que não'
" serão havidos por publicas ladrões. nem serão con.
n demnados em pena de morte natural, mas em pc•.

." nas de degredo, segundo a q.ualidade da culpa, cm:
,; que for.em comprehendidos, e quantidade das divi..
IS, das I com que quebrarem e se levantarem.

VIII. II E os que cahir(!m em pobreza sem culpa
» sua; por recebereI'" grandes perdas no ma r, ou na·
" terra. em s~LJs tratos e commercios licitos, nãO'
JJ cçnsEand,o de ~lgum dolo, ou malicia,; não incorre_
u ráõ em pena alguma crime.' E neste caso serão os
.. Autos r-emlmidos ao Prior· c Consul~s do Consula.
" do., que os procuraráõ 'concertar e compôr com'
" seus credores, c;:onforme a seu Regimento.

1x. II' E mandamos. aos.•) uIgadores, a· que o cO.-1
" nhec;:imento pertenéer, que, tanto.que á: sua noricia.
.... vier. que algum M.ercador. Soe levantou ,. vão logo,
u 'a sua casa; j e fação atiro e inventario do que nella
" acharem', e lhe tomem o liv.ro da -Razão, 'e se in-.
» formem de seus acrédorcs da quantia do dinheiro ,.
N ou fazenda, com que se [evant-ou·,. ~ do tempo ,.em;
II que Lhe foi dadél\; e tirem devassa de modo, que·
" se'saiba a verdade ). e a. causa ,. que'teve·, para que-o
» brar: e'procurem de prend-er os culpados· ,.e proce•.
" dã-o ·cont-r:é\.elles<,.como for<justiç.a•. E sendo ausen•.
,. res, procedc:r:i6 ,pOI: Edictos ,. na fórma de nossas·
,.., Ordena.ções. . . .

X.' ". ~alquel' pes.goa, posto que M'ercador não·
" seja, nem seu. Feirar., que se alevantar com dinhei•
.. ro I. ou divida.,. ou qualquer. fazenda. alheia, OD se·
II puzer·, onde a, parte· não· possa-<dclle haver direito.
" (se: a diyida ,com que se alovantao, for de cem cru-_·
" zados· ,: e dahi palia- cima.) ,.morra lnorre 'I1atl1ral. E

f ,; sendb de cem cruzados par-a:.bai'Xo; não desceado de
H- tine.oema. cruzados.-; se..Ja. d~aradlldo EQC oito annQ.v



.. para o BraMI. E le1\de de cincoenta cru7.íldos para

.' baixo t será degradêtdo por o lempo t e para onde
u aos Julgadores bem pll.1"ecer. As qua~s pena!! t a!\airn
u eh morte, comI) ali outras. ha verão lugar t posto que
.. pe1a-s taes dividas, com que .se aJev",nrárão • pudes
... sem fa-zcr cessáQ. II

X I. A qual Ordenação estabeleço. que da pu_
blicação desre em diante faça a regra cena e fixa.
para se julgarem todas as causas dos Mercadores, que
quebrarem, ou S~ 1eYantarc:m com fazenda&- alheias:
praticando.se o contMo nella em tudo o que- por
este nio for alterado. com as declarações, amplia
ções e limiraçõ.es, que abaixo ordeno.

XII. Tendo mostrado a experic:ncia os grandes
prejuizos. que'se seguem ao commcrcio e ás pessoas.
que neIle s.e empregão t de se não terem observado as
prohibiçõcs, que se escabelecêeão no preambulo da
mesma Lei j. de esconderem o$'_ Homcms de Negocio
suas faz.cndas. de: ma.neiTa. que. dellas se não possa ter
Iloticia. j. •de: pôrem os seus ac:ditos ctm cabeça alheia:
~ de fazene:m caraga~ões fingidas: E procul'andQ
J;esl:abclece[ em beneficio do- mesmo commercro toda.
a boa f~ • qUlt MlLe se faz indispensavcl; Estabeleço ..
qut: todá a pessoa, que oc~ubtar a sua tdteIÍda ~rn

parte, <liue deUa se nã0 saiba, que pelo mesmo modo
furtivo- puzez crêduo rm cabeç alheia. de sorte ~ que
sendo na realidade s~u, proculie simular, quer perten~

ce a terceiro; ou- que .fiTA[ carregação fingid~, de.
modQ, que sendo rambcm na realidade m;I) , II dopa",
c.ne, mi. avie, em nome: dti terceiro, &IJ que faça cnn
pregoo em nome de terceiras pessoas. aindaque con
juna:as; ALem das peaas'(:Ol'pwtael t' esrabekcidas pela
aobredira. ui, ifldorra na da conâ.:Jcaçio. da fazc:rnfa '.
qu~ Cl)cc\,)1.lar; do credit"Ot. que punr ~m, cabtça alheia;
.e. da .o'1FCgação-. qocdiT.e1" ou "VW an. Jlmne de
totcc*& peSSOIl.,. QO.'akLcousa,- GjJIe StJachar comprada
cam o q c:abedaL cm. nocnc a1heio..,.. amelade para
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-o: denunciante. e- a outra ametade a favor dos C-apci..
vos. Nas mesmas penas incorreráõ cumulativamenfe
as pessoas. que intervierem na's subreditas fraudes.
ou em qual..fuer deUas • prestando o seu name para
dIas se farcrem. O que se es~nderá aos assignantcs
das Alfand('gas, para que ndlas' não possa algue.m
assignar despachos di: Fazendaa, que não sejão pro
priai. ou pelo m.cnos da sua commissão. E pata que
as meSmas fraud~s cessem por uma vez: Ordeno. que:
as denuncias dellas possão ser tomadas em segredo.
«iam tanto 'llilC se justifiquem pela COfpd. J apprehen..
são nas mulas moveis: Q..uc nas- illlmQv~is se justifi
quem por legitimas provas.: E que Doa Aums dl Bas
se proceda lium mariamc:me na fórma abaixo aecla.
rada.

XIII. pOJ!qoe os Priores e Conetildes .. de que se
[ratoo no §. VJlI. da referida Lei ~ se achlio ;u;rual.
mente e inctos: Sou servido 'substitu ir no lugar dc:l.
les (em Q1l3f.lCO eu não dispozer o contrario) com j.u...
risdicção privati\'a, e exclusiva de todal c quaelique
outras jurisdjc~õcs. ·0 Provedor e Deputados da Jun..
ta. que sollicira o Bem C'ommum do comrnercio J CR.
ando pwr.a dIa d. novo um Juiz Conservador um
Fiscal, que serão scmfN ao' menos Desembargadores
da Casa da Supplkaçã-o mm exet-cicio nelIa, ou em
qualqu.rr dos Tribunaes da miéha Côrte: PélCã qoo
9 primeiro dos referidos Ministros sirva de Rtlator..
c o segundo de Promotor, confárme a' narUrezá dos
Negocios occô«mres. na maneira abaiZó dedarada.

XIV., Logo que qoalquc:r Homem d~ Negwio
faltar de credito. se appresent3Tá na referida Junra ..
perante o Pmvedor e DeputadoS" d~l11a • o nó me mo
dia. em quo a qut'br3' .uetedte, oó a& mai" rardar no
proxillfCl seguinte :- lumndo a v~r.dadeira 41àufa da fal
kRcia. Cln. q.u se. ~har.1 pdu petda-s., ou ~lDpar~
tet-aes.. ou parc:iaC"s. qu@ hon"cr pade i~ : Enlr~gan..

do com as cha.V-GS-. do st~·&Glip.wlio, ..~ li RIa'
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.papeis, que nelle se aclrarem , as~dos Armazens ·'das
Fazenda~, que estiverem ainda em ser: E declar.an
,do debaixo do mesmo jurame~lto ~odos os bens, com
que se achar, assim moveis e .de rãiz, corno Acções"
sem occultar cousa alguma delles.: E para os sobrc
ditos serem admitticios a faur o referido juramento t

serão precisamente obrigados a exhibir pelo menos
um li uo com o Titu10 de Diario, ~scripto pela Or_
dem Chronologica dos tempos e elas datas t sem in
ycrião de1las"" e sem iluerrupção, claro, .ou .verba
alguma, pr. lá nas suas margens; no qual se achem
l~nçados ' todos os assentas de: todas as. mercadorias e
fazendas, que os mesmos fllllidos de. crediro houve
l'~m comprado e vendido. j.e de. todas as: despezas t

que houverem feito com a· sua pessoa e casa: Senda
(;) diro livro nlllmerado., Ilubricado . e encerra'do por
dilltr+buiçãoJ por um das Deputados da Junta, que
solHcita @ Bem commum do commercio:. de tal sorte
que aquelles Mercadores quebrados, que ou não se
Ilppresencarem na sobredita, fórma t ou nio exhibirem
pelo menos o referido Livro , ficará~ incursos.nas pe
I1;lS desta Lei', hav.endo-sedesde logo por fraudulenta
a quehra , qlte fizerem; a men0S que n[o provem logo
em continenJe, ~q.ue.. tetH;la o lieferido Livro, pereceo
por incelldio,. ou .por •outro, semelhante·caso forwiro,
que notoriaru'C.nre e,xclua ,toda a .presumpção .da referida
fr~{Jde.. . I:: .• ., t·~" f

; XV. . Suacessi v~mente nomeará a· sobredita Junta
por. uma pane dous de entre os seus D~pütados ',' que
be~ lhe parecer, para que ,com D Provedor della, e
çom o E~~rivã() do Jaizo da Conse.r,vatoria do com.
mercio. t passelJl ás casas do faUidQ·' e neIla .reduzão a
um :exacto .Invç:ntariQ todos 'GS~ bens "que acha,rem
existentes da~ ..sobre.dital tres..espec,ies : a.cabando o diLo
lnventar.io nQ, p.redso~termq de dez dias J contipuos e

.suçces~ivos ; .e.appresentando-.o I' Ipga que se achar. fin
..Qo.,nlJ..rc;ferida J.IJ{l~a com.Os Livros".de contas,.e maia
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papeis 'a enas "pert'enCént'es I qúe r puderem ser.vir, de
çlàteza e inswucção", 'par.al,se cóntlluir assim o verda ..
deiro estado da casa e cabedal do mesmo fallido. como
as "'causas da fallencia -". ·em que estiver ~() tempo)' em
que se delatar. Pela ourra parte'nomeárá um Homem:
de' .NegociQ'Jaa- Praça de L.isboa) (que seja. abonádõ e
de'sâa consciencia; 'aocquaicS"e emtegarâõ por Deposito
todos oS' bens- do mesmo In~entario) debaixo do Termo
de 'fiel Depositario de Juizo) e da obrigaçã(!). de- não
dispôr do sobrediro Deposito cousa alguma I senão pe-'
las: Ma-qdados., que lhe forem 'expedidos' pela mesma'
junta 'para este effeitQ : E pela outra parte fará publicar
na primeira Gazeta " que se estampar) depois da quebra
(com o nome expresso do Mercador, ou Homem de
negocio, que se houver appresenrado na referida fór.'
ma), que elle he f~llido. de credifo; para que todas u
pessoas', que- ,tiv~rem .que, requerer' sobre os bens do
sequestro) .'que se lhe houver feito;l QU sobre as causas
rla-quebra; possão Tecorrerá sobredita Junta, propondo
nella 'as Acções I que tiverem. ou as denuncias" gue
quizerem dar na fórma abàixo declarada. ;

,XVI: . Em quanto se proceder ao 'referido Inventa_
Fio, .receberá a mesma Junta todos os requeriment-os,
que se lhe fizerem) e' as denuncias, que lhe forem'
dadas sobre a.quebra, de que se tratar, e sobre as cau-

,aas, que a manifestarem, oujusta, ou dolosa: Para que;
quando lhe for appresentado o mesmo Inventario e pa
peis a elle concernentes, se ache preparada para pro ...
ceder nos merecimentos da causa até a slla delZisão., que
~erá expedida e detérminada no preciso termo dos pri
meiros trinta dias, que continua e 5luccessiv.amenre so
,seguirem ao errilque for appresentadb o r.eferido ln",:
ventario,; flrocedendo-.se, verbaih3Jente:e' de pl~o~ eJa'\
f4rma- mercantil ~ ~érri_._outrt<l ordem jódicial J" qu ,nro
seja a dos termos sUQ!flianciaes', Ue' por ,Direito na1iural
e das 'gentes, ~ pelo estih) Idas Pra:ças màis l:rem regu.
Ja9as.da Europ~ I se costuma ob erva[ em .sorn.elh~e~

LL. Ex/r. 'Tom. 111. X~x
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(1US-élS,;- e sem mais A,negaçÕfl, '~e"u dos -simplc.
factos. ql!le puderem relevar t 00 cond-e'lillna-F E) feti,tidO! 
e as. àos e,stii'G)s e regras d.o- coromereio I prâtk~ e tfH
qOlJCU8>S~'é~Feeébidasl p 0bservadas entt~ '08 nego,..
qia'llfes 1'lé1'9!refeliid~ pra-.ças. r

XVU. AO. tem'too t em que a l'Ilesma Junta ente3l!t
der I que os- &a.bred i [QS pro<tes~s verbaes se achiõ in
strl:lid'os na reftl'ida forma I (:onv;O€ará: 'por aviso d(l

I SecreM·ri0" ou· o seu J~iz Cónservador, sendo a caus_
tFélrIiada ~I\tre VasSla'lLos meus, de qualquer qualidade C
€oad~,~ã();lque s~ão't e pmto que tenh50 privil'egios i'iN
EotipC!>lllacl0S em Di cei te.; 0U b Juiz Conserv'Õ1,dor d.
:çespectiva Nação ,. a ql1em tocar J tratando-se de pessoa
EstFangeir.as .. daquéHas. G}1le gozãa deste Privilegio, e
d~, cas.~; AO <l}U1l~ eIJe €as~uma praticar-se: Para que com
a a~s·i's{-enóa\ a; di'fe~~ãó cle qhlalquet dos sobrecl~fOs. Jl:.I~

zPs. ~triac-dos-" ta 'ql:lemlpe~teflcer, vendo-se o l1eggciq
!la r~fer,i~a. junta,,, ou em atma J ou nas ma.i.s eonferen4t
~~!! I' 'CqItJe forem metessarias J para se comprehendf'Jretn
€abal{De.me <JS causas das que~ras. de que se tra~l', se:,
julguem estas a fima1 , segundo os seus mereaimerrtosW
.E O' que 'se 'vencer pela pluralidade dos 'V0l?0 • se- hcre~
yerá pelo m1esljl}0 Secretario por determina.çã(j)_de6~
'~,,-a" na qual! assignlltráõ não. só os Voga'e's vencedores.
maS' tambem os q.ue forem ven'Cidos • pata'q:ue assim
~e ~/llser e melhor o st:gredo da Jl1s1!iça. e-com C!:1le a'
liberdade dos votos em matet;ra de tanta impol1tancía.

X.VUI. NOI caso de se julgar pela drtQ'dett'rmiB3"
~(!'t ~liie' a quebra fu: 'fratl.d~len~a e dá.lasa. .. se 'f.emc:r"
teTá'log~ 'O :pn-ocessO' ve;r'OOl cldi'a! 3'0 :j.Diz oC0litSuvador do
eOImmer(io. O qual.proli1Jullcialldo ·e. prmoemílo (l)S Cu:b.
pádos: Tbm~ndo por prinópio de dC!V'aS6a o mesma
processo v~rbal: Perguntalldo, bmflimil!~ção de nu..
mer0>3 ~ats ttsuémoohê)s ,'que jolga{ heccssarias.: F~
2cnclo todas 'âs -ouu:as dilíigeooia&.f. 'fJ.ue Ine,paieccllern
uteis para mdnO'1' 'averigéaçãb -da verdade e formali~

Jaçio das ,eulpas ,'de -qlue il:! [falar:. ,EJe,pediado oudo. Cl
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«~ridn com preklreÁti'a .a 11.üãesllue-r outros 'n~godos\
1I\Os f>!imreifos itrima dias., -€}~e 'Se 'Seguirem ao -em C!Jt1'C
,lhe for ff:!la~do o p>t"GCe~o: E <1ando 'vista ~ llê ao
Fiscal do oommetr.cio., par:q -atiega-r ,o.que Ibe parecer

.conJienkote por pal't"!e ida Justiça, ainda 'I1e~ .casos '6e
:haver accliIsadores: Lev.ar.a os cmms á R-elll'ção (ollae
<hei por km, 'que ~empre <:omer-ve Jlugar 'Plrra -'dte
<mito) I e neUa 'com os Adjuntos I que -o ikgedor (Ja
JCau ~a -Suppli-cação lhe nom~ar, es sentenciará stlm..
-matÍllmente I na mesma f1Srma, 'qae 'se pratioou até
_gQ>i:a nos 'outros casos 'de surnméuio.
XIX~ Perém vencendo.se, que 'I iJtlebra foi féita

;de ~a'fé» e -que o N~goC'iante) 'que por elia fal1ir I -se
~~ha nos rernws do favor, cememplado no '§.. 8. da
tnesA"ra Ordenaçã.o atima trasladada: Ordeno, -que neste
~alio~ :não-Gbsta'l'I~ a outra Ordenaçiouo Li'il.'3.l:Jit. 9t,
e as mais disposições de Direito, que-estabeIecêrão-as
.rpre~enci-as pela prioridade '<:1as pen'}1oras J ou -das ny
~oth'et-a-s ; -e não obstantes 'q~aesqnerC'Css6es, que os
~fà0S fa-llidO's hajão feiro no espaço ele vinte -djcrs
_IUt!s da '<quebra J 'em que forem achadas, 'se dbserve
~i etn '<:iia8te 'o seguinte. '

-XK. '{'-edos os bens moveis J per-tencentes 'aos Mer
~el'es 'qU'ebrados na 'referida fórma., serão vendidos
del}~ro -de" ,trima dias eon~imlo-s"e sm:cessivos em -po
-bl-icf) leiHio t que serã feito 'êentro nas 'mesmas ca-sas •
lIÓhde ~ 'quebra 'succeder : .Publitando..:'se n3 'üalleta da
Cort-e e élia, em que 0$ taes leilões iJiã() de principiar-:
~ pt'ÜcedendOoose nelles -em todas as 'tardes J -q.ue 'l1ãu
"orem cle'd1as fériadO's 'em hOnTa ·de Deos, ElU 'dos seus
Santos t com a assísterrcia de dous Deputados Cla refe.
'I1iBa 'unta t do Depositario da quebra e do Escrivão
'éos n-utos. 'C)'que tudo 'Se"observa-rá nas mercadorias",
f]tl1e forem acha'das -em ser, 'p'osto~l1e fossem verrdida'S
~oth o-pactol<ie ficarem servindo de espedal hypt5theca~
i'ara a venda dos 'bens de 'raiz S'e falá a mesma públi:'
~9iio- na referi'da Gazeta '; e 'Se 'expeQirió cartas ~

Xxx 1.

'o
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.dilig(m§iã gelo re~~(!ctivo Jui~ ConserY~dor,qU'e'hõJ,
ver assistjdÇ> á d~terminação , para serem vendidos em
praça I}O preciso termo de se.ssenca dias continuos:.
,sllc~cessi~qs e contados daéluelle, em qlJe aJmesma de~

t<;rminação for p'ubljcad~. As acçÇiej>, ou dividas acti.
vas "send9 prbcedidas de letras de çambio, ,ou s«:guras li

de qil1heiro de ,empres-timo de Mercado~ ,a Me.rcador:;
de fre,res , seguros, .ou mercadorias, tomadas. sobre cre,.
ditos; serão arrecadadas executivamente na mesma
fÓPllat. q~e se cobrão'~s dividas do Fisço.: çujo_priv~
legio mandô, que neste caso .~e observe inteiramente ~
a~or. dos ~brj::ditos,Mercadores, que falt,ãp de credito

J?or' infeJicidade; nfiÇ> ~ó pela commiseraç1i,o, de que se
faz .àigna. per si a inculpavel pobreza de semelhflnte,3
}-Iomeiís; mas tambem, havendo respeito ao be,neficip
.colrn,mlJ:~ '. qu~ dahi resultará ao comm~rci(),ger~l d'9S '
pra.ças .dêst;e Reino. -.' " !

. ;XXI:. Todo o dinheiro, que forem prodblziado ~
.veu~as e arrecadações, que se .fizerem na s~bredita

fórma, se irá remettendo nos Sabbados de c~da semana
ao deposito ,geral qa Corte e Cidade, até que inteira.
nú:nte se achem reduzidos;, a dinbeirQ l.iquidq os- be.1U
de cadFl,um ,dos ,seque~trados. Logo, que as§im. su(ce_
der, serão obrigados os dous Deputados, que houverelll
sido encarregados .do sequestro, a darem conta na re.
ferid~ Junta, para que nella, com assisren~ia do respe~

'ctivo Juiz Conservador, se p~oceda tFlmbem; qe,plal1Q
~ sem mirra figura de Juizo, que não, ,seja. ~ qu~ fica
~stabelecida nos §§. XIII. , XIV., XV.• XVI. e XVU.
desta Lei ~ á determinação, pártilha e entreg~ dq, so~
bredito dinheiro, na maneira abaixo declarada.

XXII. S~ndo os escriptos procedidos de âssigna~
turas das Alfandegas» dinheiro liquido, q4e na copfor:
midade do que se pratíca nas outras Alfandegas bem
reguladas da Europa; devéria ser pago pélos .Merca_
dores ao tempo. em que os mesmos escripros sã9 paSé'
!lados i·e llue por um effeito da Minha &eal.B~nigni
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àade tenhb'atégora f ermittido, que fique em Dep9srt:o
na mão dos mesmos Mercadores cm beneficio sel! , ,o
qual de nenhuma sone çieyeria conver.ter·se em prejui~o

do meu IReal Emrio: Estaeeleço, que em quanto eu
houver por ·bem e.onserva:r o ref~ric!o beneficie. se .d~

duzão prccipuas do monte maior do sobrediro di) heiro
as 'quantias, de que os Mercadores quc:brados se acha...
rem devedores ás Alfand.egas por escriptús , procedidQs
de Direi tos das fazendas. que nellas',hollverem des.p~·

chado. Do I ematlecente se tQrnàráp a ded,uzir de?-_p.1('
cento, os quaes serão entr~glles lç;aritativamel)te ao
Mercador, de cujo sequestro se trarar, para com elle,s
soccorrer a inàigencia da sua casa e f~milia,. O)esto~.
que ficar no Deposito. se repartirá pelos crédores do
:sequestrado, por um justo ~ateio mercantil; levqnd~'

cada um delles o que proporcionalmente lhe c04ber ~

,segundo a quantia da djvida , a quê for aqédor. prde-~

110, que neste concurso entrem sem distincção alguma
os crédores, que o forem a fretes, soldadas e salarios,
com todos os mais crédores privilegiados: E que nas
dividas, procedidas clãs assignaturas das Alfandegas, s~

proceda- da. me$mà·sorte .uecuti\'amente J. sem arrensãO
aos espaços concedidos pelos Foraes: porque a tudo
<leve preferir o Bem comJl1um, que. ao commerçio
resultará da observancia desta minha Paternal Provi
del1cia. E para as en[rega.~ çl~s ~om.ma_, que a cada um
dos Interess,ados pertencereml, expedirá a referipa. J4nrà
Precatori0s de eptrega á '!\:1€sa 'dos pepo~itº~ públicos
da Corte e Cidade, a qual dará aos mesmos Precatorias
inteiro cUlliprimento.

X~llI. E porque não seria conforme á qoa ra~ão à
nem ao costume dHS Nações, que melço!. t~m.pesaº()

as utilidades do conHnercio e do Es,rado, que a i.nfeli:
cidade de ~emelhames Homens, G.ue inculpavelmente
vem; a faltar d~ cied~to, depois d~ h~verem exhaurido
quanto fazer podião na sincera diJ.Tlissão de todos os
seus bens J se perpetuasse ainàa assim de sorte, que não
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tivesse outro 'teJlmo. que o dQ fim da vida natUral i
com grave damno. não 86 da's suas familias. mu tdo
interesse publico; fitando até ·á merte irnhabilitados

./ ,para ganharem suas vida's ,em qual'll\,n~r util u:rfico,.
pela pcrtur.baçãb J 'que :seUl ~ntere'Sse pr.oprio Lht fariio

I seus crédéres com prisões e com pleitli>'s. que {Zontra
·os mesmoll Homens I depois de haverem sido CXoGutidos
na maneira 'c1tima erdena<!Ja. não terião (i)Qtros obj~
'é:Cos. que ná'o !fossem a arüm0zidade e a ve:xação,:
Estabeleço,) ql:1e tado o Homem de Negooio., cujos
bens- forem al're~ildados e repartidos ~a lsobredita fór,.
ma J pela determinação dó sequestro I ordenada no~.

XX. desta Loi I fique fepu~do per ,ClÍviim,ente .morto.
oe por e:x:t-inctas todal as acções. 'que contra Iene pudes..
(sem competir ao~ ~eus crédores até o tem po da td'er.ida
.d~terminaçâo: E que pela outra determinação rde 'pa1ll
'ülha. ordena'da 'Rê> §. XXU•• seja 'tambem iil:a~~do,.

(:omo se -€ivih}len~ rcstKc,tt:asse. para li~re e desetDí
baraçadamen're trafioaT e 'cemmerciar J 'como uma lflO'la
!pessoa J €J.ul: antes ôda dita resul'reição aNa não:hol1!Ve!1C
existido no mundo.

XXI V. Attcadendo ao ~s'quedmem:o J ~m '~ue-~s
!I'Ateressados no com:mercio ~e aclt:avâo • das disp(1)siçõe&
'da Ordenação J 'ihcorporat1a ~esta Lei: Detttmi>hb •
.-que por dla-s se hão rproeteda titimi'rnltl1lente ,Cf(lj(\l1lm
'Pessoa algum-a .por fatias. anter\bre~ 'til ~\!)~iàçãa ~ste

!AIvará ; ob9'er'va'!'ldo--se la rcspetto d'eH~ J em qaà11tG 130
proce'<!iment'O cfi.min-al. :e 'mesmo) que ie praticbll àld.-
gora. . , .

Pelo que J mando ao Presiefente de J)esetfi\'batgt>
dô Paço J RegedC)r dà CÍl~a àa Supplic-açãa J ~16~'gres

'\1a minha Reail Fazenda. Presidentes do "Coosl:ilho
Ultramarino.e da Mesa da C'0nsciel'lç~a e O1fden'S'.
[)ésembttrgatlores • Gortegedores J Jui.zes J ~ustiça's l:
pesseas de rheus Rethbs e 'SenRo~fos J que a'ssim o clim'
1lrão 'e gua:rdem J e faç'ão ill'te'Írall'lente 'cumprir e gttarda'r

flt-e '. COm!} nelle 'ae tontém. 'sem 'embargo lCk ~1:I'u(;'Sl-
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queJ! -uis, 011 Cf)stumes em con~rario ,"' que todos ~

tod as hei, PQ~ derogadaoS" eomo se de cada uma e d~

€ada um. delles fizesse expressa e indi vidual me~ão.

palia. @ste C'SG sómenw, em que sou servido fazer €e.s..
~r d~ meu MQ[tl PrC!)prio .. certa Sc-jencia, Ped-e,r- ~eak
Jlkno e. Supremo a$) s0.li>iiediras Le~ ~ C<lSiurir,es" ~
~Efençã(i) ~o Bem publico, q,ue resulta desta Jllrm~iden.,

e ia. ; vakndo est~ ALvará, como Carta t passada pelal
Chanceltal'ia, aindaque por eIla não ha de pa~sa.r, ~

que 0. seu. effeit0> haja de durar mais de \Jm atlnc., $cm
embargo das Ordenações e.m con~rariQ: Regis,~~lQdfi).ac

«ml!odo& os ll:l,gares, aunde se. c9stumâQ Iíegi$~al'. se e..
lhaAtes Leja. e· mandando-se o ().ri-g~a-l p.a:J:Jl a Torre:
càa Tombo. Dado em :2elé-m aos l3 dia'S do,ntez. .

.)l,'wemB~o de 1756. Rli/.
Registado na 8eere"taTia ae Estad"o dos Negocios d'o Reino ,_ De> 1:.iT,tQ..

dn.lileaelllbal:J0 po p~o .. 1'0.1. !la wellS. -
r,

---------
.

'.Ahun:rá ... lI1Ib qB'l sr drlnmina Q t11fJ.ifJ d4 tnJ.wltt1rar FIJJda.
r J7aziJluu, tpe _.u m/barrÃo p31'd DI Em de Jllllti.T~ ..
DIJbia' e Pemtl11Jhuo.: e qr;anJo sitJ Olf Eletes.. .

I-

Eli EIRei faço saoer- ans ·qlle es.tt Alv-al'á l.tr~ .,' ] 756
quC' seQdo.- me presenrc a desigualdade, éom que .se
arbitrio os fretes das mercaoorias liq.uidas _e 'lolulllosas.
que se' transpormo da Cidade de Li~hoa pau os d:iffe~

s:entes pqrtos da America, e ·d-eHes para este: Reino;
computa:l'ldo-se o preço dos, -me~mos fretes, ()U 0 nu~

ITlC.~rO oas toneladas, de _que. tlle depende t pela esti.
mação dvs Contra-Mestres, que orditt;\riamem.e sã~

destituidos de rodaslas insuuq:õ.es ni€essarias rara fa.
terem a,bitrcnntmms t tão impo.J:tante.s a'os (Om,Itluns

interesses do -ComIDrrcio e da Naveg3!çã.-o dos meus:
~as$alws ; E tendo teSO!uUCil (d_"(po~ de pr~'ederem a&--
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necessatias infor.mações) estabelecer tfara o pagamelita1

d s·sobl"ed~tos [(e'tes um syscem:a fixo e'inàlteravcl, que
seja recirrocamente proveitoso, assim aos donos dos'
navios, como aos Carregadores, que 'clellés transportãl1
suas'tnúcaaorias: Sou servido, que ~ Junta; que solli..\
cita o Bem commurÍl do commercio J prepar~ logo
determinadas medidas de corrêas dé coura e de varas
'dé páo. pelas ,quaes sejão avolum'ados todos os fardos
é vaz ilhas, , que hou'verem de ser embarcadas. compu
tando-se por palmos cubicos o conteúdo nellesl e nellas l
para com infallivel 'certeza se regular o freté~ que de
vem pagar: As ditas corrêas e vatas serão· divididas
por palmos J para que com toda a clareza possão ma
nifestar o numero .dos palmos cubicos J que tem cad~

vazilha, ou volume: e serão afeúdas em cada um
ap.no, ,aI;lpresentando-as Pilra esse effeito os çespectiv03
Mestres de Navios na l'eferida }lSnta" para serem pu
blicamente conferidas com o Padrão, que nella deve
ficar p.er.petLio para este.effeito : de sorte " que se faça
annualmente certo ao Corpo do Commercio, que as
sobrediras "medidas se achãó conformes com os ,Pa~

llrões , qe que forem tiradas. Rara evitar tada a con
fusão e alumiar a falta de c~mhecimenL(). ,( elil'hqlle se
achão alguns, dos Interessados no Cornmercio e na Na
vegação; fará a mesma Junta estabelecer e estampar

'. I algumas Regras certas, que sejão appliea,das ás milÍs
vulgares figuras de todos os volumes e ,vazilhas J que se
«;ostumão e.mbarcar. Sobre' a certezá dos palmas ..mos
sobreditos volumes e vazilhas J será o preço do frete
de cada palmo cubico par.a p Rio M.Janeiro,. 13ahra e
Pernalmbuco, a razão de eents> e quar nta e cinco reis ~

sem' distincção de sêcco J çu molhado J e de Barrís.
Pipai", ou Barricas: posto ,que .até.agora. fossem .(arre-..
gadas por peso. Por cada quint!al de feno. chumbo e
cobre, se pagaráõ'duzentos e quarenta reis.; e a dez reis
por cada um çJos Arcos de ferro par.a Barril, ou Pipa;
O mesmo se praticará .nos fretçs dos Na.vios; que n~o
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forem p.a@ o~.!"ef~ridQ~ tr~ P.§!f~S J inc~r orados nas
Frótas, e fizerem a sua.navegação so tos e livres deI.
]as.. Porém os Navjos., ~qlle sa'hirem pa.ra .os -outros
pôr·tos dÇ>s meus Dami.l}ios, sendo comprehendidos .na
obrigação das sobreditas med.ida~; não he da Minha
.Real Intenção sujeitalos á taxa dos referidos fretes, cu
jos preços deixo por ora livres á convenção das Pal:te~

E.para que tuda .se observe na sobredita fórma:
Determino ,.que todo.g Mestre de NaviG, e toda e qual.
quer pessoa,.que levar a .seu bár.do" ,ou na,'{egar por sua
conta, géneros eJmero~dorias. qlle não {oroem avolu_
mamas. 'fFla sobredita f@rm:tJ ou que alter.~rem 'para
mais, ou .para menos ps ,8Qbreditos preços;. incorreráõ.
cumulativamente, além das peBas, que por minhas
Ordenações (,I~ Íliléo.trem os que us.ão de pesai· e de
med,idéfS: falsas j o'as mais penas, e:omminadas na meu
A1.v.arál)di!20 'de Novémb~o..de 175J:,' sem r.esrrkção
al~~ma~ ~ /. ~ ~ _ f· J ; ~ • _ • r r •

. . -Pelo que; 'mançio aos ,Véclores: de M·inha Real
Fàzenda , -Regedor da Casa da Suppl icação, GoverLla_
dor da Relação e C~sa do Pórto., G0v.ernador.e Capitã<J
General do Reino dó Algarve, e mais Ministres e Of
fi.ciaes,e pessoas J a quem pertencer, que cumprão. e
gua.rdem .. e façã'o .inteiramente :curiJpllir, _e :guardar •
coino,Ael.le.se.contém"est6 m.eM ~tvará :' o .qual valerá ~

como Caftã. passada pela .Ch,!na:ell~.ria ,. posto que por
ella não passe, aindailue o 'seu effeito !:taja de durar_
mais de ,um aRllO, Qâo oDsran.tJ ' uaesqu,er Regímen:
tOs-,- Qtdens, cU" Disposições contrarias. qUj} toqas hei
por der-0gmiâs" pailla .este effeito ~ómente. OOa1.0 s.e de
cada uma dell~s :fiusse ·.exp.ress~ menç~o., ficando alias
sempr.e em seu vigor. E este se registará em todos os
lugares. onde se costurnâo registar semelhantes AIva
ms, mándanâo~se {) original paTa a Tor~e d0 Tombo.
ESGripto eÍb Belém aos w diaa..do m..ez de Novembto
de 1756: REI, t·· ,9. ~ I r . •

(I) V.Or. Liv. 5. Tit. 58.
L L. Ex/r. 'rom. l/l. Yyy



,Alvará', ~1J1c fJJit. St'!afN/lf-d' 11011 MdrYlIhe-tros e mais pN'S08'J<.,

~ lj/u fml/ar-eio porO' ().·~a9if~.. O> l~(lft par-a-e/JIe- (JI&Q1lI,/útl4;

na Relaç./io se~/./il1'K à· 6J!'B••

I'75P> Eu EIRei fãço saD611 ao.s; que'eS't'e Nlvarál de.decl~·
.FafáQ,v.irem I' que attandendo ao·taMor,.de OlIJC st!-fazern'
dign0S' os·.Qfrfidaes>•.,M"estres ,- MarinHcillts •e mais Ho.,.
meoS'. do'mu'P I' qUe! naN.egão par.21 'as m.eus ~Ql'Ínio$'
'Whr~mapin"s-;, contrihu~ndêl) '(!om',o;soo lnu~aveJr ~ra_

balho' pam. o.Bem OOmmllmh
"

que'aes: meu -Vas$aHe.s'
r.esul'C de stj ff'e.q~eA'tar a, NaNegação das! meU& Reinos ~

E procurando- menefida-f1 os-q!JO Iil~l s~le.npr{lgãb ãt.á·
ondo' a possibilidacl'e Q pódelpermittit. §QfD gray.e Ipr-e..
j.u i4o.do Comm& -l~'" We' p.WJbem doo.la-Jillr- J"que· ~i1b'
obstante a· g.f!neral idade da· disposição db~AI var' de fi>
de 12>e'lJembl1Ó,d r.7'H .. emcqut>'prohibj',J (j)i1 - passas-
S«!ffiJ ao' Bri:sil·- COJnt.'»isSiÚ'ies· v..olant-es t' q.u~ carregã'ã'
fazendas pllll'ai-voltarem' com· o·procc.d.!do ch:llas I' possá
os sobmclitl:Os· Offi<:ia~s I' M'~s~re I' Marinh~iros e mais1
lfIomens do- maf'" canegar por sua'.EJopta- e dseo par~~

_os mesm~s' Dominio8:>" e trallsport:ar- aeUcs a' estes Rei
nos- os- genefO&' miuG'os J qJ.Jo cnflsMo'da· ,J~cd4ção I' ql.l, .
S6rá,cem este ass:ignada. pele Secr(![ll!l"iOJ dç Es~ado s~

õastião José' de Car,y,a}ho' el MelIo'l' seJ;ll. que s~ lhO)
ponha duv·ida I ou' embarga-algum·, ~ fula-nd&a mesm~
prohibiç:io sempre ~mttoda'a··sua fi!>ÇÇá... aiRQa a'r(lspeit
das mesmos.,Qfficiae~.. Mestlres I' ~i<llh~i-ros er mlJi
H'0mens. do. mao I pBlo..que· perle:oe~ ,a tdeoSl os· mai ,
g«-neros e mercadofi~,.. qucnHipl1essa-q1e-nne.lh~s' nã.o sã(,)~
per- este permirtidas.

Pelo-qu.e I mandcl'ao Presidimt:e da Mesa. dp Des
emba.rgo dó,Paço.. V(tttar.esJd~ iazenda:,. Ptasidêpte
do Conselho Ultramarino, Regedor da· G:asa· da Sup~'

plicação J e Governadores da, Ret~i~Q'-..e. C:a~3i,dQl~pr~D"
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~ das Relações' da Ba:hia .e Rio de janeiro. Vice.;.,Rci
«10 Es.tado ao Brasil. ,Governador-e·s C~pit~es Gene•
.raes .•.e quaesqQe,r outr.os Gover.t1ê\E!ores .âo m;e.$-m@
Estado" .e maJs Ministros. Officiaes e Pess69~ d,elle ~
.deste Reino, que cumprão e gua·rdem. e fãção .ntcí..
,rament.e c,umprir ,e .guardar- este meu Alv.ará • ..com@
iIlelle se .contém.• O cq,ual -va·le-rá. como ,Car.[a t ~~saq(a

pela .Chancdla·ria. posto que por ella nãe passe" e
ainda que -o seu effeit~ .·haja d~J ~~-r ma~. 4e UtJ1
.anno.; não obstantes as :Or-denações, .que ~lspoem Q

contrario. e .g~. '~!Jl'9.~r,ga ,de quaesq~er ·(\lutras Leis ..
,ou di~p.osições •.q.ue se .opponhão ao ,ccinteúdo ne-ste ..
:as quaes hei tambem ~or clerogad"s· PAf~ e~te effeü~
-sórnente .. ticando alias sempre :éo!Í seú ~igQr:: E.es~
,se registará em ·todos as lugar.es" aonde se ;costu-mão.
J'egistar semelhantes Leis J man,clando.~e.o- Origjní!&'
para a Torre do Tom.bG. ;Esc.ript~ .~~ ·B~l ..a J-f. 4-~

Qe.ZCl:ll·pr,q;,ae i 1fÁ--. R f. "" -.l J

I). .)1'-'.1 J;J ( ..1;./ _ . ,L"';' G

RELAÇAO

1Jps..Ç;ll{/!OS-, -IjIIt fI/4:,M.~t..$/t1J( p~1o 4k1p-ã de-D~dt1..
ração tk I I .til Dezembro de 175-6 permitJe, "Pu, O:S

OffiritlU" Me.sJ~l.N4."illbfi:rO! t'tngis H0111(1fS do mar~

.que lIavegáo parI! íp.J. Dom}niosj [J.Jlm"1ar.inos" possáó ,car~
ngar para d/es, ~ iklla J ppr .rua con/a e risco. dec/~ ..
,.ando oouJyO Alvar,a 'de:6 de Dezembrõ de'17SS.

De.s./.e .R:eifto pm-a ; Brasil..

Prezúntos.' .
Paios.
Cheuriços.
~eijos de Alerntejo e de Montemór t e não outros.
Ceifas de Passas. de Figos e de Amendoas do Algarve.
Louça de barro, fabrkad.a neste Reino, e nenhuma

outra.
Yyy 2



5+°
Sardinhas.
€astanhas piladás.
Ameixas passadas•.
Azeitónas.
Cebolas. L
Alhos.
Alecrim.
l.ouro.
V-assouras de palma do Algarve;

Bo lfras.,il para ts/t Rdiít:·
'.

_ Farinhã:'- d~ mandi6caó"
Mellaço~

eocos.
Bóiões_ e B.arrís dé dO'C'e~

Louç~;fa'bricada'naqtiéJiTéEstado.'., ,
P.apagaios e as mais Aves " mia sé-~i1ras~.- ma$/ che!â.

de Algodão ,.e as .pennas.dcUas pafa flores c borda..'
duras. _..

Bugios. . .
Sagu-ios'; e'rocfá 'a casta de -Anima~s;, que :s'e: costumac;.

úansportar; .. .
Abanos de penna' e-ue folh~s deo énvÉJf~fJ;

'~uyas e-Taboleiros da' p;esma ·eape'Cie.

Belém.. a-I I"de· Dezembro de 175,6.-.

Scba1/ião José át-.C'tJ~/h8. t Mil/o.-

R'egiara-do na Seeretnia de Estado dOI 'Neg~tlb' do Reiao., "..
Li~o d~ JUDia do Commercio·a lol.'7'f
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'.Al'lJará., cm' fjll( S( confirmãó o-s EstatntQs da 'Junta do Comj,'
m~rvi,.'

Eu EiRei faço sabei' aos qú~ este Alvará de confir
mação virem, que havendo visto e considerado corri
pessóás d'o meu Conselho e outros Minist~ós dout~s'.
expe'rimerttados e zdosós do serviço de Úe'os' é Meu J

é do'Bém comrnum dos melÍs Vas'sallos, que me pare':'
ceo consultar, os Estatutos da Junta do Commercio ,
conteúdos nas ·vinte, e sei~ me~as fofhas de papel, atraz
tscriptas, e rubricadas por Serrasrião José de, Carval~o
e Mello, do lÍleu Cons't'lho J e Secretario de Estàdo 'dos,
:Negócios, do Reino;., os qliaes' farão ordenados em
êxeClfl;ád do me'u' I(eal' Decreto ,de 30 de' Setembro dó
a:nno'proximo passado de 1755: E porque sendo'exa
minados os mesmos Estatutos com maduro' cOIiselho
e prudente deliberação. se achou serem de grande: e
n?toria utilidade pa-ra· a consetva:çta e!- aagrtleilito do'
~en\ público dos meuS" V'assa'llos J e do Commercio" e
NaV'ega'ção destes- Reinos' e seus Domínios: em consi
áeração de tudo :', Hei 'por bem e me pra7: de confirma'r'
Os ditos EstatutOs' e cada; um dos seus Ga'pitulQ's e' §§.:'
·em particular',,~ úrtlo se de'verbo ad'lJerflUt!' fossem aquI,'
insertos' e dec1araUdS'; e,:por est~ meu ~Ivad o's ,con.'
fi.~~o de meu proprlo Moru J• Ctrta Sdén"i~'. Poder'
Real •.Súpter1lO c ab'sbluto.,p,fru que se cllmpráo e guat;·
dem tão inteirll'mcrtte. como nell"s 'se-cón'té'm. E quero:
e' mandô •.que' ,esta ,c'd!1firmação' em tudó ~'por ludo'
seja' ihviolavelméilte ob'serva.da J" e' !lu'nca possa' revo":'
gar:se', ~as sem"p~ê'J c,~mo trníle,.., ~áii.da '.~ j?E:rpéut:l,
estcJa_ em sua força e vIgor', sem' dHfl1nÚlçCCÓ ,'e' sem'
que se possa pô'r duvida algu'ma a seu' cumprimento' em
parte', nem em tudo'. en'l Juizo, nem fóra delle'; e se
~menda senip.re ser feita, na O'lell1'o'r fóéma e no mc,1hol'



)lenti<ilo. . ue se possa dize.r e.enteJlder a fa vor da ·mesma
Junta. o ,Commercio e conserva~ão deTIe: Maitendo
.p9,r supprida.$ (con;Jo s.e fossem exp.r.essas neste Al.var~J

Itodas as .clausulas e solemnidacles de (ei.to e de Direitci•
.que necessa.rias forem para a SUjl firmeza;: e derogo e hei
por Q.erogadas todas e quaesquer Le.is J Dir.eitos.J Or~!i!

1l~'Ç9~S J Capj~ul~ clt CÔ.rtes,J PtoY~.p.~s J E.xt-liépJ~gílPt~
,c ou.tros Alvar,ás ,e Opini9~ de f)ou-tores J q~ em ,co~

~rar.io .dos Q1e.smos E~tl,\.tltltO$ e d~ .cada um do~ seI:!
Ç~pitulos .e §..§. po~a hé\ver por qualque,r vja.J 0\,1 I?o~

,qu.a~q\Jer modo J PQs~o que ta~s sejl\9 J qu.e fo~e neçes
s~.ri9 fi\zçr ~ql,li ,dd~éJs .6~ped'd e express,a rel~ção
!perQo a4 Wl}uJIf J .s.elJ1 e'(I}.ea,.rg9 d.a Orden.a.çáQ d.o Lif). ~,,)

Cfil. 44 gue dispQ~ J não se entelQder ser por mi~
,derogacÍa O.rclen~ção aJguma J s.e; díl substao.cia deIla sç
~1W fizç,r, ~p:lar.ad~ meJW~o. ~ ter4 es.te ~b'a~~ for~
de ~et. j~a a. qu~ Sep).Pf,€ fique em ~e.u vjgQJ.; ~ cqn:fi~ ..
~ação ços .dh.o$ Estatl,Jtos J ,Capitulos e §~•.J q~ n.elfeJ.
se contém J sem aiteração J nem diminuiç;ão algum". ~

Pelo que J mando .ao P;csi.den~ do D.escmb~rg

do Paço J Regedor da Casa ~.a SURplicaçã~~ Védo,re~

da mi nha ij.eai fa zen9a. J Pr,e~iclentes dq, ConsFlliq
,!Jltr.~lr.na.rjTlo I: d~ Mesi:\' Q~ C?nseien,eia .ç' Qr;den~
~esemba(gap..o,.es. Co.r,reg6ÀÓr.e.s. JU i:z.es J J4S~i.ç)~ ~
pessoas d.t meus Rei-nos € Senhori.os. qU9 é\ssif1Í ~
êumprão .e guardem J ft fa,ç.ão inteira enf* c,umpúr .e

l

~uarçl,ar, sem d~yida. q.em ~mp{lIg,q' a~uR)'; n.ip
.~~~it~inQQ r&que,fi~n,erÍ:to J que i~p'icr~ ~Jp to~ó J. o,y.
,~ Rà/te p e.fféi~~ .dos à,i!l:ps Est.:Jt14ÚlS J p.or tqF~r ªc;J
J)esem.barg~dor Júiz Consen;ador J ,e ao .P.rov~dor c
Depl,lté\dos da Junta d9 Comrn.ercJo .rudo o que adIes
.diz rçspc;ito. E hei por b.em, q~e ·e.ste 41v.ar.á valh'J '.,
éom<? Carta J ..aiR~jl q,y,€ nã~ ~.e p~la CJ~~ncellarifl. ~~
J(;os,tQ q\J~ P seu .effeitp li,aja.dç,~ a{ .II1ais de UffI ap.ne;>.'
f',sem ~mbarge;>da Ordem,çãp Liv. 2. crit. 39. e 49. em
~ontfilfio. I?aão em B~l~m ~9~)J6 dj~~ de;> mF~.dç_P~
~:m.b:~~dr 17.~p. n.f4~ ;
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ESTATlJ-T0:g

1/1i:J.jllnu' JO' Commtrti~ ') ofdtmtdos 'flor El~tt NlJf1o" S-~

Ilho,. nfHIII R~iH Deçt'elo" df 30' de Sctf1fllmJ' de 1755.-

~' &: pl 1J ~ u· 1. O' :F.

Diz Cr8~ã'O· e Ereoçáo dn Junt*'·

RiRei nOllso Senhor ,r CQnsJderando d~ q.uanta' utí.l
l~dadll e im~ort'élilGia~ he ao· B€m com mütJY & t9dos
~ seuS' Dbmil)io:f' animar cq<>rotege.r <tcortlni~.fcio dos
seus- bOla' cf !eacs' VassaHos: ... foi serv-idb pe-lo' seu' ReaI:
l1>ecr~to'de 30- de Setembro oe J 155 crear e €I'igir estaI
J~nt.aJ..... p~la#qual )-combinado o sy-stema das Leis desteS
Reinos com'as maxima-s-,_ oommuas'a toda'S'a& Nações
da Europa" ~e lh~ fizessem- as n~present'aç-ões necessa....
rias:, pa-raJ fatú!ir·ar os meioS' de: consorvar e augmentalf
o; mesmo' comme·rcitv.- .

I"· P~·ra' que' a Junta.. novamente' creàda!" se- po:..
de-sse reger' com a' regularidade competente a tâo'
importante objecto', fui o' mesmo Senhor servido),
<Jge se formassem estes Estiltlaos·,. e se ~he fizessem
presootes pelo Secret~uio" de Estado,. St!bastião Josó
de €arwalho e' Mello ,. depois· de conferidos com o
Desembargador dos Aggr'cfv'Ós da; C~a: da Supplieaç-ão)
o. Dourer Jgnacz.ió' Ferreira Souto I' para serem appro
vados, e· confirmados, quanoo se- ajusta5sem com a
p.ublica· lltilid'ilde e Bem commu11'J~ E em observancia1

desra;RêaJ'dcm:rmir.aação ,. depois' de ha'v@rem ~ldo con..
sideradasccn<onftridas. primeiro. com o ditó' M'inisrro')"
e depgis COn:\ outros daI Real:approvaçáb, a~ materias'
de cada, um dos Capitulos, se propoz a Sua Magestad~

GSJ·po. oores. Estatut6i. na, maneira' seguinte...
I
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C A P I T'U L O n.
Dos Minisiros e Officitus. de que .st (ompoem esl. 11m/ti;'

.e das Eleiçoes •.que delles .se devem faur.

Na fórma do mesmo Real E)ecreto se compoem
esta Junta de um Provedor, um Secret~rio. um Procu_
rador, seis Deputaclos. qu~tr:o pela Praça da·Cidade de
Ljsboa e dou~. p~la Pr;l5a oa Cid~de ~o Porto, o.s 9ua~s
hao ~e .ser e1em:>s na forma- abaIXO declarada. Depols
hOl;1N~ -Sua Magestade por bem conceder um Juiz Con
ser.vador e um PI:o.curador Fiscal, ambos Ministros d~

Ie-tiras, na fórma Ido AIvar,á «(e .J J ,c;l~ ~oyembro .<;iest.e.
f>~l::sente anno §. J 3. ' .

.I A E.I~ição das pessoas, de que se compoem >a,
referida JURta " será feita na JnflReira s.egllinte: Logo
que forem fu.1<ilQS os tres annos J que se achão deter- )
minados por Sua Magestade para 'o exercicio do Pto.
vedar J Secretario, J'cocurador e Deputados actuaes.
cada um das sobreóitos pro(iorá aÇ> dito Senhor as
tre~ pessoas • que lhe parecerem mais ·idoneas para
lhe ,sue,cederem no seu respectivo -lugar, sendo· qua~
lific;ldas COn;l .oS essenciaes requisitos de VassaUos' .de
Sua .Mage~tade. naruraes. ou' naturalizados' ; de homeRs

- de negocio .• eSJabelecid0s com' cabedal e -eredíto 'nas
Praças de Lisboa. ou do Pano; d,e probidade noto
ri:!, ce de aptidãg pal1a os respectivos empregos: R~-'

quisitos. que ·Sua Magestacle bailor bem, que·se f1ã.<J'

possão suppri;f. nem ainGla com dispensa Régia»·,e.
que imp~tran~o-.se• .se f!ão cumpra, pelas pemicio-'
sissimas ,consequencias. que a ~xperien~ia le'm 'mo
strado, q.v.e se seguem de confiar o maaeja do com-'"
mercio a p,c;ssoas de outras profissões. Estas pro··.
postas subiráõ·1i Real presença do' mesma ·$enhÓl' paFa.
escolher nellas as pessoas. que achar" que mais con
.vém ao seu ..Real seFviço, e ao Bem commum dos
,~e~~ Yassi;lllos: Bem ent~r;t<;lig.o. quç: 1)05 ILJg<J.res dç
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Provedo'; 'e Deputados) não poderá6 ser redeitas a~

pessoas, que houverem servido, sem ~edearem pelo
menos tres annos•.Porém porque não ser.ía convenien~

tc, que um estabelecimento tão importante, Gomo est~

se confiasse .Ioga a pessoas, que não t·i vessem toda
a instrucção necessaria dos principios da sua funda
ção .e progresso: Ha Sua Magestadc por b~rn, que
na primeira Eleição c<:>Aservalildo-se () Secretario,

.Procurador,.e <:>s dous Deputados., que o mesmo Se-
nhor for serv.id<:> resolv.er .. ·se elejão oomelllte ·e PJ"o

-vedar, e outras .quac.ro Oeputados, que 1'est~rem , p,lra
oServirem por tempo de um anno; e que findo elle , se
exduão o Provedor, e os dous Deputados antigos.
com outros dous dos que tiverem servido.; -conservan..
do-se delles outra vez os dous, .que Sua Magestade
nomear, e prapondo-s.e ·ae mesmo Senhor os rsfer.i.
dos cinc.o lugares na sobreaita férma. O mesmo se
ficar./! praticando em ,todas as outras dei:ções., que se

.:seguir.em. E sórnente o Secretarl-o e Pr-ocurador po
'.deráõ ser propostos, para serem reçomlu1.idos ; .tendo
:n seu favor a pluralidade dos votos <Bo Prov.edor .e D~..
purados, que acabarem .e ,entrarem de novo, os quélCS
{adas votarúõ neste ca·so ~m ·claustro..; e hav.endo·o

ssim por bem Sua Magestade.
2 Em wdas .as .tardes das ,terças ,e quintas f~iras;l

que não fo:rem dias Santos, e sendo-e. nos dias., Çlue
jmm.edia,tamenre se lhes seguÍJrem, .terá .esta J.untá.as
t lluas Se~sões., p:rincipianào-as pelas duas horas desde
o 'me-z de Outubra até e de Março.) e ,pelas tres

:..bt/ras desde Q prillcipio de Abril .até·o,fim.Qe Setem
br(i)., sem que haja .tempo determinad9 .para .a sahida.•
mais que o nccessario par.a ·a c-ot:lfer:encia dos nego-

(cios, que eccorrer:em ·em ql1alque<f dos .dias. E quan
do se AleI precis@. o PmtJedQf aetcrmtFlará ;;es ües
.cxtraordinarias", maFldande fa'lcr aviso á Junca, p.rin
.cipalmcntc nas ,entradas c sa hid:ls ·.de Fror3s.

,3 O Provedor teri .J!Jg.ar na .cab~c-eira da Mes~

LI. Extr. cromo II!. Z'lZ
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~m um~ €.adeira de espaldas_ ~ando a ena' vierem
'f) C<'Jnservador e Fiscal. terão tambem lugares em
l:aileiras de espaldas, o primeiro á, mão direita, e o
segundo á e-squerda do mesmo Pr.ovedor: O Secreta
·rio e Procuradgr nos lugares • e~ que se ..achão. E os
Deputados se assentaráõ em bancos de espaldas. assim
'como forem chegando sem precedencia alguma. '

4 As- materias. em que se houver de vorar. ou sejâo
advertidas pelo Secretario, em pelo Procurador e qual
quer dos Deputados, sempre hão <ih~ ser proposras pelo
Provedor, que mandará vota,r; principiando pelo De
putado J que se a'Char naquella Sessão, assentado em
ultimo lugar; e seguindo-,çe gradualmente os outros
peta mesma ordem dos asselHos, que então occuparem.
:(J·que porém se limitará. sómtmte no t)eputado, que
for eleito para Vire.·Provedor ,. porque este occupará
sempre o primeiro assento da parte direita, para delle
-passar á cadeira do Provedoll na~ oGcasióes , em que
'Substituir o seu lugar.. Nenhuma das pessoas da Junta
'se deve imrometter, em quanto lhe não €hegar o lugar
-do seu voto, no qual poderá impugnar: o parecer dos·
'outros Deputados com moderação e dec@ro. Permitte.
'Se com, rudo ao SC€retario c Frocurador advertir ,.ainda
interrompendo o vow , as resoluções e assemos contra~

.rios, que 0. fizerem de nenhum, ou difficultoso efteito~

5 ~ando alguma das pessoas, que compoem o
corpo da Junta, se não accommodar aos "oms dos mais
Deputados, se lhes escreverá o seu parecer sepllrildo,
para se representar (om essa mesma distincção a.Sua
'Magestade. com tanto que destes votos s~parados

'se use com a devida moderação, e sómenre nas mat€
'Fias de tanto peso f gravidade, que pOl'- taes se fação
dignas de Ufna resolução immediata do rries-mo Senhor..-
que tambern he servido, que á· sua Real presença su.
-hão as representações desta Junta com formalidade de
Consultas J reservando a'o seu Regio e irnmediato co
pheciinento as materias da inspecção da mesma Junta.



EXTRAVAGANTES.

C A P I T U L O . 111.

Do Prov!dor da ]Ul1tá.

Zzz 2

o Provedor. da Junta se de-ve appJic~r "com -gran_
de cuidado aos .progessos della. assim na vigilancia
de que se observem as 'Leis e Ordens Regias. con.
cerncntes ao Bem commum do commercio. COmG1UJ

cuidad.o de procúra-r se ernenderl1 alguns abusos., que
se forem conhecendo. 'E para as im o cumprir. nã"
laltará ás Sessões ordi narias de todas as terças e quin.
tas feiras; .e alrlvertirá os Officiaes e DeputaG!os 08

caso. de faltarem 'ás suas -obrigações sem justificadG
motivo. J

t J As incumbencias do go~erno '<economico dei
commercio. que se houverem de expedir pela Junta.
I: não esti verem determinadas pal'a certas pessoas. se...
rão propostas pelo Provedor J e prov idas pda plura
lidade dos vows da. -mesma Junta entre os 'Deputa..
dos -della ; elegendo-se ,assim paia .cada lima das <di~

tQS incumbencias aquelle de entre os mesmos Depu
~ados, que parecer mais ,idoneo pelo genio.,e pela
ápplicação J para dar boa conta do emprego, de que
ro"r élTcarregado -; e destas incumbencias se não pode'
,râõ escusar os nOlÍleados. sem para isso allegarem
-legitima causa, que será admittida. (lU regeitada pela
mesma JlInra., conforme .os merecimentos da e~cusa..
qtle se-atlegar.

2 AoYrovcdor', "como Ptesiôeflte. pertoefJce toca...~
ceamp:liAha; cbam31' as pessoas do serviçe da Junta·
rdeterminar as cdnfer.el1cias e:Jttr.aordinarias; propor a-s
-matcrias, que se advertirem; presidir nas Eleições.

m que- terá voto d:e'quaJ~dadel; te ue seu ordenado
lhe serão pagos .aes quarteis oitocentos mil reis -em
cada .um anilo; ~ '") .
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C·· A p' 1 T U L O IV.

Do Juiz Conservador da Jaula.

Para mellioI' e mnis pllQmptà· execuçllô áós ne.
gocios e depend-eocias desta Junta) como tambem
para q.U€ as pessoas) de que eIla S~ eompoem', possão
mais facilmente expedir as suas demandas ... e appli
~ar-se com t-edg o €uidado. ao S€l'víço do' Bem· com...
mum do aommercio: Ha' Sua Magestade por bem
conceder t que o Juiz, Conservador, €reado pejo Alvará
de 13 'de Novernbr-o deste presente anno'§. I J. t· cem
jurisdicção privativa e inh~bjção de todas os- Juiozes
e Tribullaes t conheça de todas· as causas cOlltemcio:'
SnS, mO"idas e· por. move~) em que' forem Autores J

ou Reos) o Provedor, Secretario·, Frocurador e .Qe
putados desta' Junt~ no tempe , em que estiverem ser.
vindo; (2omo tambem nas causas de todas os Offi"

<Eiaes) e d~ quaesquer out-ras pessoas, que no corpo'
-destes Esta'tut-09- perotencem á: nomeação da. mesma
Junta: O'que' tudo se entenderá comprehensiva até
dos PrLv ilegios cl~s Moedeiras). e dos. mais, incorpo
rados em' f)l;reito()'~

1 Tambem Sua Magestade he serviôo estabeIe~

~er) que' o mesmo Juiz Conservador. tenha-jurisdicçã()
para 01nig3lr quaesquen pessoas' ao' cumprimento da
que lhes p~.rt6ncer.: nas- determina~ões destes· Estatu-'
tos: e igualmente para executar todas as Reaes 0r
dens t que 6 mesmo SenlJór< tem dirigida· e' dirigir a
-esta Junta r (t par.a este fim sómente na por· derogadC!)
o seu Real A.lvará de 6 de Dezembro de 1755' na
parte., em que maJ,lda fa-zer. as d'enuncias dos Com..
missarios Volantes· !resta- C0r.te:perante o Juiz de ln...·
dia e" Mhla.. .

2' Talnllem &~ Sua Mágestãde ser\lidé:> conced'€r ~
que para o refcfido emprego de Juiz Conservador da
J\1nta J e das s~as dependellcias se proponhão por ella
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treso MInistro!!'. q 'pelo Jl1c;.rI01 ~j50 008 Desembar.
ga'clolles da Casa da Supplicação; e qtle dos pr<>postG9
o que for. confi.rJTlado pelo AH:s-mo, Senhor, possa con..
tinuar no emprego de Conservador, ainda que passe
a"~er .prov'idQ: em qj.la1Ejutr. PDS; Tlrjbona( d~ 6ôrte :.
E de scLj ordenadQ lh~ serão pag0s seis~.entos mil {.ei~

cm cada um, ann{).,
.

CC A p' I T U L, O V•.

IJq, ,Fiua! da. Junta.. ,,-

.-

/.

Pelo mesmo Alvará'de I"lde Novembro de r75~
foi Sua Magestade servido crear· um Fiscal t que ser.
visse de Promotcr nas callsa~ ôos- Meroadores, que'
quebrão•. E novamente fO,i. 0 m€smo Senhor servido·
O1idenar ,.. q,Ue .0 J:.eferido.:- Fi5~' promova ~m ,todas as·
mais causas. a'veriguações' e de.vassas, pert.encemte-s poç
estes Esratuws á. a'dministração desta. Junta :- como'
tambem, que todos' e q!Jaesquer feql:l~riment{)s, que'
d.isserem relação ao· eorpmer-eia e á navegação destes
Reinos ct s~us D8mi-nios·. se· não despachem nos Tlli.
bunaes e repartições-. onde tocarem , sem Cl}ue de.Il.es

-se dê vista· ao dito Desembargador l'rQcuFadar Fiscal
da Junta. para, q.ue requercfH:lo f1 que 3GRar que maill

_coo·vem ao Bem cemmum da dita navegação e CQ.m~

.mer,ci{), 'se lhe defira depois· c·am as>suas fespost~s •.
I A Eleiçãe <do Fiscal deve ser- pn>posra a Sua

Mages~de com as m~smas fOFm,tlidades " assim n9
numero-,. como nas· qua~~dades' declaradas no· §. 2.

Cap•. J.V. destes Esrawros--, que tlata, do Juiz. Con.
·servador, da,Junta :. ~ tambem he o p1esmo Senhor
servido •. que' ,o"Minjsm~· preposta e.--confirmado no
lugar de Fi cal I' pOS!r.l. €ontinuar. neste emprego, aio•
.daqu€ passe a ser pro ido em qualquer dos Tnbunaes
da. Côrte: e d~ seu ordt-nado lhe serão pagos aos'qua~

teis' quatroeentQS. mill reis, c·m Ciada. um anoo••
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Do Jure/Mio dIZ Junta.
u' I

O SeCfefaf~o (dá .funta ·deve ser mu'itJ>; lit1telligente
.tm materi<í§ de co~wercio; ~c-órh capacidade conhe_
cida e desembaraço para se applica'r ao servioço dil
Junta j }Dfecedendo mais 'pa·ra a sua eleição a circum
stancia de ter sér~ldo' nC!) lu'gar óe Depútado, ao me
nos pelo tempo de .deus annos.

I Ao lugar ~e ~~úetàr' ~erfel ce a compilação
dos Registos das Representações da Junta: das Reso-
uções de Sua Magestade, -dos Acordãos , ou Assentas

da mesma Junta.; e 0 ler,os requerimentos'das parte&:
Puticu'larmente lhe incumbe a advertencia dos Ne..
goc iG>s , qu'e rivere.m sido propostos pas antecedentea
~eSsões, p'ara Cjf(}e .cohi. a: 'IBre.vidade po&si~el segim
ao os =seus mereciménros -se concluão.

2 O mesmo Secretario he"EscrilTâo da Receita e
Despeza da Juma :COlno tambem da Receita e Des
f>eia ifel3aradã d6s dinheiros" ql1e se cobr.ão para os
Marinf.\eiros da India , na qual deve ajusta·r contas
tom 'o Thesolireúo, particular deste recebimento, para
~ue se -Festi'tuâo os 'sobejos aos Interessados na fórma.
ltue ,se declara n@ Capitulo IX. destes EStatuto&~

3 Da sua obrigação he tambem passar todos os
Provimentos áOs Officiaes, que servi'rem pGr nomea
ção da ]linta •. e extra~ir .todos os documentos, ne
tessariGs p-ará instluk os requerimentos cio cornrne'T..
cio', e p'assar as attestãçõei e certidões. que lhe fo
rém oraenac:1as: Ns quaes Sua Magestade he servido.
qLle se dê -iM il'ó credi·tG em juiro e fóra dene, e
que neflhurnà:>o t1'á péssó1:\ possa passa'l' att~tat@es d~

commetclét 'áemlicença da ]unt'a" com pel~a dé~l
lidade .le 'd'a~ 'mals, qúe â1& Ordenações do Reino esfa
belecern contra os que exel'citão GfqciOli publicas.
sem pal'a issa terem licença. Regi~.
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,. 4: .o SecretétriQ hav~rª de seu or..d~nado· M$e~~n.tOJ
mil ~reis. corno Secret~rio, e mais ~rezel)to;; 11)11 r~isJ

como Escrivão da Receita e Despeza da Junta, e
dos Marinheiros tia !ndia, pago§ aos qu~rteis em cada
unl anno. E mais levará das carras, que expedir aos
Officjaes providos .pela },~lnta • os mesmos emolumen.
tos, que leva o Secretario da Junta da administraÇ.ão.
.da Companhia do Grão Pará e Maranhão.

C A P I T U L O Vil.
\

- -~

Do Procurador da Jti11Ia•.
~ • J

O Procurador da Junta deve ser pessoa mllit~,

prática no commerc)o geral, e particular de cada. um·
.dos generoso E tem ppr oqrigasão a diligencia de que'
se obsçrvem as Re~oLl:lções de Sua Magestad.e a favor
do, aommerc!Q, dail.ldo .copta na. Junta de tuqo o que
:tiver noticia, _que se obra contra o Bem comt=l1um do
mt1srÍlO corntl)ercio: Para o que será muito frequente·
em visitar as Alfandegas· e Praça;-. onde com mais
facilidade lhe po.ssão as pa·rteS communicar as- razões.
por que se jeJgão aggravadas, para·· as Rartioipar na
Junta.' _

I Pelo cuidaDO do Procurador devem correr todas
as dependencias , assim de Representações, que se fi
zerem a Sua Magestade, como de quaesquer requ€_
rimentos· Judicia.(:Js a favor.Ço commerciu, informan
do os Advogados-, e fazendo e:~trahir os documentos"
que forem necessarios. Em todas as conferencias dará
c'onta do eatado·dos negocios ',. que lhe forem encarre.,
gados•

. 2 Tambem he da ineumbencia do Procurador in~

formal"ose do Sollicitador do estado das causa,s· ,. e or
denar-lhe o que emend€r. necessar·io a bem destas
dependencias : E por todb o trabalho do seu emprego
lhe serão pagos aos quaneis em cada um anno sete'!



centos mil reis; e os rn ntirnerítos necessarios .para
o sustento da sua .carruagem. ' ..

J C A P I T U L O VIII.

Dos DepU1lldr;s da Junta..

Os Depurados desta Junra devem ser pessoas
muito intelligentes e babeis para o serviço do Bem
comrnum cl6 <::ommer€fO • com ta'es qualidades, que
delles se possa el<:ger P.r.ovedGr, S.ecletario e Pro-
.curador.. " ,

I A cada um dos Depurados he permitrido adver
tir nas conferencias qualquer -matéria. que' .entender
'I\ecessaria para a con~erva):ãe" -ou 'Cl'Ugme,flto do Bem
<:ommum do comm-ewio, oe' o Prov-edGr ·da Jll.flta ·nY.ln
;fiará precisamente ·votar -sobre @.stag; propostas. pan se
'Seguirem l , OH rejeitarem (fÓf plura·licla<!ke -de'lVotos.
'2 'Ne"htim des Deputados ,sendo ,egcarregado.de
alguma 'pa-rticula-r -incumbencia, Râ f6rma declarada
no Capitulo llI. destes Estatutos, -s'e pocler.á .Jj",:reo
mente 'e-~qI:lecer da sua de v-ida ·diligencia ; antcrs .C0[}·

stando. na Junttl' ,e endo 'Pr'~meüa e egunda vez.ad..
vertido. se dará CQnta a Sua Magesrade para man_
dar proceder. 'C<Hno for. servido. O meSmo se' praricará
com [Odas as mu'is pessoas 01 que compoem·o corpo
da Junta.

3 Aos Deputados incumbe pe'la nomeaçã0 da j lI·n.
La c;:oncprre·r cem o Secretario. para tornarem Gontas
·ao Thesoureiro pal'üc.ula-r da contribuição, que se paga
para os Marinhei·ms da Indü. E por .estas .e as mais
o~rigações , de que forem encarregados I se p2garáõ !1
'Cada um' dos mesmos Deputados seiscentos D,1Íl reJi
.em cada um anno ·na sobredita fórma. '

",



E x T ~ Ã V ÁGil N T ! s.

C A l' I T U L "D .. IX.

pás Oificiats pari! arr~cadar as contri4uiçõt!J das Mt1ri~
. nl1ârrJs d.a. lndja, I{ 4.a form.:lIMade.. dg, mes.meVil'fuada.

fio:

, Os Off~~iae;"~ que se houverem d~" emfSregar
.nesta arrecadação, devem ser Homens .de Negocio J

praticas nas lotações dos navios j e cOJU estas qualida..
.des, elegerá a Junt~ um Lotador, QIJ1' Thesoun=it<> c
um Escrivão da ReceIta. ;,_
• "I O Lotador .e. ~scri.vão destas cont.Jibuições fiéão
obrigados a visitar todas as embarcaÇ.ôes, que ainda
não e.sti verem lotadas) para que o h51jão de fazer, e
no caso 'de se n~o, concord'arém ) se estará pelo votá a
que se .accom-r;n~dar () The-soun~iro., pr'etedendo a sua
:visto'ria ~ Assertado entre os d i~os 'çio~s" ou U'es Offi..
ciaes o nume.ro das caixas, em que foi !otilcio o navio J

'S~ fará disso mesmo lembra.nça nos livros do Lotador
~ Escl'i ....ão, para que peqindo o Mestre de qualquer
~mbarcação o seli despacho, "lhe dê o Lotador a cer
ti9,~<! imBr~ssa, como .agora scpratica, pela qual
çonste , que está lotado em çerro numero de caix-às e,
peve paga'r t,al quantia ~ Appresemada a cer!idão as
"Thesoureiro e satisfeita, a lotação, dará este outro bi
lh,ete ao Mestre, p~lo qual lhe passará o Escrivão um
conhecimento para ~ppresentar nos Armazens) aonde
&€ não pôde clespachar:qualquer emba{cação t sem.-que
const~ estar já sa~isfeita a contribuição daquelle anno
na fónna que foi determinado pbr Sua Magestade, e
de I:lQVO he o mesmo Senhor servido de o confirma'r..

2 No fim do mez de' FeVereiro de cada um anno
dárá conta o Escri\'ág da sobredita Rece~ta, da quan
tia, que tem entradg ~o cofrç, pe-rtcn:c~nre ao anno ,
guC? ha de acabar -com a s~hida das Náps da lndia J

para que se saiba na Junta, se ha dinheiro conipe-tente
ao pagamento dos MarinheiIos; E no mesmo' terppo

LL... Ex!r• . 'bm. lIl. Aaaa '.
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ne Sua MageshBe servida., que o EscrivJã:o dos Arma
.zens) a quem compete, fap aviso á Secretaria desta
Junta -do I1Uln€ro <'io's Marinheiros, 'que na proxima
flJtL)Jl',u ,mof.lção c*:.vem ,ser pago'S' Í'le4a co't\tribl:lição re
ferida.

3 No caso de não corresponderem as quantias re
-eebídas e respectivas áquelle anno " a toda a despeza,.
que se dev'e fazer C0rA 0S :Matrinheir-os, poderá a Junta
tira~ o sUJDprimento, da eaixia das suas 'Contribuíções "
t>u né'€ébêl0- (ire owltra qlJoalq~e'r pane, c{'mlando os ju
ros de cinco por cento, assim do 'em pl'es·t imo da sua
G:F1ix.::r·•. c,otno de fóra,;e :i/satisfação 'desta <:hvicla ficará.
gbrigado o cofre e reparüçã:o dos 'Màrinheíros da 1Al3ia.

4' Esrando, çomplera a ·qua.ntia, fará 0 Secretarie.,
aviso aos Armazens, para qtle ·se mande cobrar em dia
Jdew'rminado. 'E 'a Ji>essea , que houvet de cobrar, ap
presentiará orGérn de Provedor dos Armazens. e ass'Í.
gna'rá CO[.lhécirnenra de recilro no livro desta Despe'la•.
Par-a se fazer esta entrega precederá 'outro aviso do Se...
'crerario ao Thesoureiro pa'Ftieular ~e9tas contribuições;.
determina,n?o-Ihe o dia para merrer tlO tofre geral a~

~uamlias tre€ebj.da~, as queres acompanhará' lúma eerti.;.
dão do Escrivao desta lffi'esma Receita, 'Pela qi1al conste
(do que 'lhe foi earregadotl'lésse a'l1I'lo. E cdnferid@ tudo,.
-se 'lhe pássará celtAeçoirnento de tecibo 'para f sua 'con_
(-ii, cam~gaol1Clo ern. édmpetente Receita a quantia" de.,
'que se ·.fez passagem. .

5 QLI>ando ,{} recehi'mel'1'to tfesse. anno não for c'or....
I trespond.e:nte ào. pagatme'l1ÍE0 neGe~sa[:li~ ". SiC <JereErninará

logo na Junta lo modo de 'sarisfa.zer (1) tlmpresiftmo, ae...
crescental'l'àô o que parecer comp.eten1rc na conrribuiçã:é·,
~o annp segu~nte. para que 'pbr dIa· 's<t possão ex~in

"Ruir os empenhos e suppr.,ir. os pagamentos n@ seguinre~

3oa'no. Havend(1)· pdrem 'sol:tejGs serão a13rigaélos os oa,
ficjaes, d:C:sta· repa,r:tiliáa a vir lá 'Secretaria 'tia jUl'lna'h
'Um mez dt'pdis ~a sathi'd'a dârs Nãos. pa:ras'e faier o·,
tu.tc.io ,dc,1s;.sope}ds Ci>m.o Sééreta1rio. e. P.rocuniê,or, 'l':1e.

, .\
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d-arão conta na primei.ra conferencia', .pára. que se pa
gue logo ás partes interessadas.. e feito o calculo. se
.haja tambem de dirniouir a $:onrríbuição. quando iC
julgar excessiva. .

6 E porqu~ as em,barc.ações. pertencentes ao Com
mercio e Navegaç~Q d~ Lisboa ,_ pagão amelade de
toda esta contrib4ição. e ,não be justo que as .embarca•
.ções, pertencentes ~ outras Cã.pe1hls, lhes hàjão de tirar
o lucro dílS suas p_roprias -Navegaçã-es. que fazem o

. objecto delite p.agª-meoto, sem que talnbem concorrão
quando se intromettem n_as. viagens estranhas; iato he.
nas que não forem dirigidas do seu respectivo porto
para o de Lishoa; _OlA desta Cidade para o porto. onde
tiverem a sua rcsidencia: He Sua Magesttde.set'vido.
4'J.ue nijp possão· sec des,pachádíls peloS' Aima~ens. sem
que os :Mestres appresentêm um bilhete do Lotador,
pelo qual conste, que 'pagou como embarcação propria
do porte') de L~boa " e l(l).ue pç>r jsso e"s.tá. nos jtermGs de
.seI' já c\espachada·; e que, o D(flcial, que o- Gontrado
11ur, seja susponso pl'lt dOll~ m.ezc~, e pllgue logo a di
minuição~ que tiv"er feito. nQ;.cofrc dos Marinheiros
da lndia.

7 O sobrediro Lotador,terá cuidado de~veJjg~r~,
se as embarcações, que p'cpem o despacho, viera'> -a
c lle. parto de Lisboa :em,dit.eitura dos s~us respecti vos
pertos ~ re .sQmeme :tl~Sre caso serão isentas de pagar a
s:ontribuiçáo l Constando pbfãm, que d<!>g seus portas
passárií.o a outros dentre destes Rcjnos • e dellc:s vierão
para Lisboa. serão obriga.das a pagar: éJ. contribuiçãe
im PC} til naquelLe _aitlpO, ainàa que. ma.strem ceNid~es

de estarem addictos a alguma das outr,a:s e:'apellas.-e
nelLas :.t~rem satisfeito a' contribuição d~sse mesmo
snno : lstri pnrém se não entenderá com.as embal'Ca~

çõ'es· P.ofwg..\leüas .. que de qualq4.er pon0 Estrangeiro ,
ou ainda ,das ·lIln3$ a€ijaeêmcs a .estes l{einoii. ~ v~(m~m

pam. olporro de LiIS\;>oa; flor quantQ estas setão :isenr<\S
dc!p'agar maislcanLribuiçãol, qt.te a das Ca~Ua.s., a qtIt
estão addictas. . Aaaa 2



L E IS'

S " O ,filesme Lotador deve averiguar ao tempo
de passaI' o bilhete t se os Mestres das embarca.
~.ões t q.u,c vem. a despa.char t e mostrão carta de ad,.
dicção a alguma das CapeJlas, tem a sua assistenéia
em Lisboa. t coIl?o algumas1 vezes costumãô fazer por
üaude: E neste' caso lhes negará o despacho t em
'luant0lSc nãQ~.z6rell) as diHgentias t d<Hermingdas n(')
'§. , • desc.e EJapLtulo: Pe'1o t1"'abalha <:los referides cm.
tpr,{lgos 'arbitrará a Junta. o que se deve paO'ar aes fere..
ridos tres 0fficiaes. mandando.os satisfaz~[ pela. caixa.
,das COritribuiç,ões da mesma Junta...

. I . i, i .. J U (

o·· .- r, e· A P I T U L O X. 1
fi" -r .... i1' '.'" 1'" r1 J 1. ,.,. ~

bos Procurmio;es, dos Navios 110.S por./as a4f AlfonJeg(u..
; I

, 0s. Ptoc.urndor.es. dos:Na.vios nas; portas das l AI..
fand;egas tem. por obr,igação lc\lilçar. em li vro as rna/c::as
QllS ·caix.as.e fexos de açucar. rolos, de tabaco J soja. cr
aouros com· distincção de partidas t na fórma que at~

agora se t<:m praticado. Q. Procurador. da. -porta da
Alfandega do· aCfucar terá por obrigação fazer. assignat
~.1;ls. pa(t~s • ou seus actuaes Caixeiros a sahida das.
l<:així,ls, do, mesmo g{!nero. pan que· em todo 0 tempo
.~(l lh~ possão ped-ir judicia'linenu: os fr:etes. E faltandlJ.
e~ta assignat:ura •. rerá. o p.roprjetario do Na'olio acção
contr.a o' referido Procurador. constituido pçla Junta<t.
parÃ lhe pedir a importancia dos. fr.etes pela mesma via,
,s~mmarja • q1Je ti.vera eontra o D.espachante t mos..
trando porém t que feitas.as,diligenci:a's·dc:vidas. t não
foi por- ell~ pago. .

I. Na mesma Alfandega ha-v.erá. out:ro, Procurador
:para. as mare.as J numer:o e·peso dos fexos de ~ucar c
m"is miudezas t de que cobrará. logo .os fretes. para dar
com~. aos Pr.,Oprietarios dos Navios:, e. ficará obrigado
PQc .Uilda a confiança) que .fizer ás panes: H~vçrá· tam~
..b~m outro 'procuradQr, p~ra. ,tomar cm .1embl'anÇ.~, o,

r,
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'número e marca dos couros J atanados esola; que se
des'pacharem na Alfandega: E porque na Casa da
India ~ambem se despachão couros, haverá.na meima
Casa outro Procurador para o sobredito intento J e to
dos com as obrigações referidas.

2 Na Alfandega ,do Tabaco se constituirá Olitro
Procura.dor com as mesmas obrigações do principio
deste Capitulo, o qual assistir-á ao peso dos rolos para
o tomar em lembrança. com as suas marcas assim de
ferro, como de tinta·, sep,arando depois as partidas,na
fórma , qlle'se pratica'.: Todos os referidos Pr.ocurado
res ficão obrigados a, dar certidões aos Proprietarios
dos Navios, e conta· do peso ás partes, com cwmmina.
ção, que havendo queixa justificada de alguma falta,
serão despedidos. pela Junta) que proverá outros sem
demora.

3 E porque até agora nâo era cçmcedido é\.alguns
dos referidos Procuradores O' passar, certidões, e
'desta falta se seguião prejuizos ás partes: He Sua Ma
gestade servido, que daqui em diante lhes s.eja per.
mittida esta liberdade I e que em Juizo e fóra delle se
dê imeiro credito ás sobreditas certidões, preceélendo·
despacho do Provedor .e Deputados desta J~nta ; sem
que os Escr·jvães do Ver o peso I Ol!> outros quaesq~er

possão allegar. prejuizo.dos seus Omcios, por quan.
to de presente não lhes er.ão pedidas estas cenidões ,.
nem as podião legitimamente passar. pela, faha de assi..
stencía nas Alfandegas." e por dever, em todo o caso
prevalecer o Bem. commum do commercio do Reino á.
'pertendida utilidade particular dos ditos Escrivães.

4- Os sobreditos Procuradores serão pagos pela ..
Junta I a cujo cofre para esta satisfaçã-o devem con..
tr-ibuir -os Proprietar~os. dos Navios, ou quem com
clles correr na fórma declarada no Capitulo XIX.
destes Estatutos, e a coorança destas contribuiçáes
se fará pelas mesmas pessoas) a quem for encarregada
a· cobrança das 'ontribuiç~es para.as despezas .da. Junta.



55~
-

S Ao~ lobreditos ~rocuradores, dos Navios fica
prohibido absolutamente acceitar das partes grati ficação
alguma I nem a titulo de maior trabalho. ou de pre
fecencia I nem com o costumado disfarce de generosi
dade vai untaria • como até agora se praticava I com
mais avultada desp~za.do que a imposição regulada no
referido Capitulo XiX. E constando de qualquer mo
do I que se contraveio a tsta determinação, será log0
o OHicial suspenso .,para que em nenhum tempo possa
ser adm-ittido a emprego algum de nomeação desta
Junta: E ha Sua Magestade por bem. que da mesma
sorte fique inhabilitado para outro qualquer Officio de
Justiça: , ou FazenGia, é que as causas ~es,tas prevari
cações sejão preparadas pela mesrila Junt~, e Stlmma
ria-mente julgadas na. fórma da,Lei ~e, J3 de Novem..
bro'de' I7 5.'6.

C A P I T U L O ·XI.

'Dos C?brad~res das lontribuiçoes para as desp.ezas deI/II
1unta. .

Na Casa dá India, Alfitndegas do Açucar e ,.Ta.
berco .• 'e na casa dos Cinco, bavotá quatro Recebedo
res para cobrarem OlS conü-ibuiçÕBs applicadas para as
despezas desta Junta, as 'qua:es vã~ declaradás e esta
belecidas na Capitulo XIX. ckstes Estatutos, e os di_
tos RecebcGores saão nomc:ados pela Junta em todos
os annos, l'econduzindm.os -; Quando bem lhe parecer.

T Os dit-os RecebedGlI:es serão muito cuidadosos .ent
arreoadar as sohi--editÍl:s cOliltr.ibuiçées t e de tudo o que
cobrarem, farão entr~ga aos quarteis na Jlahta, e o
Secretario lhes ha de passar conhecimento em .fár
ma. para.lh~s serIJ·ir de descarga. Aos mdsm0S Rece,.
bedores fica enl;;arregaoa 0 Clobrar a im(Dosiçãol, 'G}ue het
Cipitulo antecedente vai ihsinuaàa aos Proprietarios
~bs ~avio$, e decJacJéltla -no Capitulo XIX. pua .saio
tls.fa~ao df)S s€~'S Pcocul!a~())fe~.

./
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!2 Duvidam~o' algum <ios Despachántes na satisfa.
ção destas contribuições) o Recebedor desta reparti.
ção requer.era aos Officiaes de Sua Magcstade o em.
ba'faço do b!l'hete. E he (!) roesmo Senhor servido

J
)

qu~ os OffiClíle& da sua Real Fa,zeoda .laão dem .sahida
-a Farda a1glilm ) ou caixa J rsem ql,l~ lhes conste de
'C-st:u a conltribui'çãe salisfe·i.ta na -rorm.a requer.id<t. Os
'Ordenados dos 'Sobredüos Procuradares serão arbitraria»
rã Juma) >regwlando-os pel(!) maior, Ol(J menor u-abalho
de ,cobraJllças. -

C A P I '1: U L"Ü KII.

Dos Bu.rca-caú:t1S da :d1J1l1ldefjf1•.

05 dozo Busca.ca~x.as J qU'e ~H:'sta J.unta hãill,de,
ser nomeados na forma do Capitulo X.V. destes Esta.
turos) devem ter groande. cuiciadG>· óm .assistir nos Ar.
mazens da Alfandt:;ga.). assim nas occasiões·de. desca,r...·
gas) como em rodo b tempo .do .âespacho ,. para ql,le
as partidas se separem no mdhor modo possivel) o·
p.ara.acautelarem, que não 6e al'JUilmbem :a.s..caixas J. e.
'Se deaperdic-e o -aç.ucar.. _

J Q!.Jando se acha-r·, .que leBtá alguma •.caixa art\Om_
-bada t ou ~m pepigo di~o, farão aviso ;ao s.eu P,fi•.
mciro norneadb J que l@go .a. mandará concerlar p.e1os.
Cascaveis. na (órma da .sua obrigação;, e de. toda a falta
'Cu).r.avel J. que hou~er·nestamat.eria) será r..esp,oJ)Sa.vel:
o m~mo· primdro nomeado t- alem de que" .'dando.se
conta nesta Junta J. selá logo :despedido oe nodo o. em•.
Frego) que por. ella esrrver e:xerQen~o.. .

2 Não haverá.obrigação nos Propriefarios das cai•.
xas <ile açucar de, se ser ir. deJBrrsc8.cai xas p.ara os ..s.eus·
flespachôs t nJas antes o p.odel áõ aZN por si, ou por.
seus c~ixchos-) Com tanto que· não 'SOjã0 pessoas estta.
flha:s .. eMmbem haverá eleição nos mesmos donosldas·
partidas de se. serviJlem de. <um J. ou .outro .dos doze
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Büsca.caixu, .distribuindo os conhedmentos por uns e
outras. como bem lhes parecer. .

3 Os ditos Busca-caixas serão pagos pelos donos.
das partidas. na mesma fórma. que até agora se lhes
pagàva. sem que haja bolça • ou caixa commua • por
que não succeda. que ·uns trabalhem. e outros se des_
cuidem. Como porém o primeiro nomeado dos mesmos
Bus.ca.caixas. que ha de ,ser escolhi·do ·entre [edas 
pela junta J deve ter a obrigação de vigiar sobfe os
descuidos dos outros. e responder pela falta culpavel
dos açucares. per causa de a'r,rombamenro de caixa.
se lhe pagaráõ quarenta mil reis -em cada um anno
pela Junta: E alem deste ordenado lucrará. como.
todos os seus companheiros. os sala rios das partes.
corresponderues ao seu trabalho. pela qual nãe poderá
leva.r mais de um tostâQ por caixa.

C A P I T U L O XIII.

'Dos Capala:us das companbias. que há(J de servir pela
.. Junta.

Os Capatazes da Companhia das pral)chas J 0\1

embarque das caixas de Açucar: devem-ter muito cui.
dado cm que sempre esteja a Companhia pl'Ompta.
e as pranchas app<lrelhadas para o serviçe do comm.er.
do. com. comminação. de. que. não o faz-endo. pode
ráô as partes servir-se de outres homens de trabalho J

sem que fiquem obrigadas a pagar á Companhia... desti
nada para este embarque. nem que ,esta possa pr.opor
.::m Juizo acção alguma sobre esta materia.

I O Capataz da Companhia dos Cascaveis da AI.
fandega deve ter grande vigilancia em fazer concertar
as caixas. pelo irreparavel damno. que se segue desta
falra) e havendo-a tal, que) ou por queixa do pri.
mei~ro nomeado dos Busca-caixas. ou ,de outra qual
quer pessoa, se dê noticia na Junta) será o Cap'ataz
suspenso. passando.se a outro Provimento. .
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.! Os quatro/Capatazes das quatro 3etUaes-Compa
,nhias dos.homeA-s de .traba-lho ,do Parco da Alfandeg.a
.qev.em ter ·muito ,cuidado ,~m que sempre eatejão
promptos os seus -respeftivos trabalhadoFc5 ,e .cuid~r

muito em que ·não levem ·maior .ialario • ou .occulto
agradecimento pela preferencia; como tambem. que
~irecta ,.'Ol!·'indi,rectamente não ..concorrão.para·fraudar
OS "Díreit'Os de -Sua Magestade no seu particubr mi.
nisterio" clebai~o das ;:penas" c:stabdeGi.das no preambulo
qp.<:;.a}3iwlo XIII. I _

3 ,.g·Capataz da-Companhia da.·sola, que tambem
fica sujeito a esta Junta, ·deve tqr ·muiro particular
cuidado em que os trabalhadores da sua Capatazia
.separem nos A-rmazens a -carga de cada um dos Na.
Ivios; como tambem, que acabada a descarga da Fróta.,
.separem ·as ma-rc-as de cada -um dos lotes j attendefldo
a que pelo primeiro trabalh9 sdhes conferem dous reÍl
po.r, cada meio .ee sola • ~ quatro re-is por cada couro·.;
c que pela ·se~aração das partidas, se clhes contribue
com qÚa1ro reis por cada meio, e seis -reis.por cada um
coura.j ..ficando advertido, q~e de .toga a .falta ne~ta

Il'!.ateda ha de ser responsaveJ o mesmo .Capataz • pre.
cedendo.se contra e-11e na sobredita fórma.

4 Todos QS ,referidos Capatazes de.vem .procura.r.•
.que sempre .esteja {;0mpleto o,numerg dos :homens' de
trabal1lO da sua ,r-e.partiçã9, e que havendo .maior con.•
curso de par-tes, se aecrescente -o numer-o ordirfario.de
trabalhaQÇ),l"c:B ,para competente expoo\ção. ·sem que
P9r ,isso se augmente o determinado salario j e havendo
qualquer incidente, ~ue ·necessite de providencia a
favor do 'Bem commum do comrner-cig, 9 farão saber
nesta JlInta paFa se r.epreseBtar J -como for convenienr.c..

5 '.o ·Capataz ea Alfandega ·do Tabaco fica sujeito
a tQdas ~s obr-iga~ões referidas., e .áquellas • que ,lhe fo..
rew,applicav,ei6 e debaixo das-mesm~s.pe.nas; porém
,quanto' ao accrescentamemo do numero de trabalhado...
jes. declarado no §. 4, rrãose ·entenderá comp[.ch."n~

,LL. Ex.'r~ 'bm. III. BQb.b·



dida a Companhia da. sobredita AHàndega. pOI'" e~rar

determinado assim em Rese~ução de Sua Magestade)o.
e não ser possi veJ t·. que annualmente haja hOl)lens·
promptos para este ministerio de muito menor rendi.
menta; se nas occasiões de maior· coneurso lhes forem·
diminuidos os lucros.

6 Os rçferidos Capatazes sedia pagas I)a mesmíl'
fôrma e com o mesmo modo t •• que até agora se pr.atíca"

. sem novidade I ou alteração alguma ;. c a rC$pe[w das·
suas Companhias, a·que são aggregados, ficaráõ com:
as obrigações- e costumes" que entre os homens de:
trabalho e seus Cap~tazes esta vão convencionadas" OUi

em uso.

DdS Mtslru·da Aljál1drga df} ÇJ'ab(lçD~'

Os M.esfres· da' A'lfaad«ga do T~ea(?O deNerrt estar)
sempre promptos para assistiJ1em a@s donos das parti:,.
das t que.os acharem, pic-ando-Iàes ~ rolos ,paca ave'.,.
riguarem as sl:las qlJalidadts;.e faz.endo-Ihes·concertar~

os tabac.os·,d·esman€hados,. rcpart:ifldo a sua gentf.'= fom···
jg~aldade prop,orciona<da.,.. para que não se queixe.m uns,
das preferencias de euu:.@s '1'. e achande se.' as panes le-'
gi(,imamente queixosas ~. o far.ão a- saber a:'csta- Juntf1,..
Qge.1be: dará.·logo a necessaria :provid€ncia..

I Aos mesmos·,Mesrr-es Ile d~terrnina com especial'
prQvi<dencia, que quand0 é)lgllRS Pt'oprieta-l'~s 40' par..
tidas de tabaco, em que fahe o Gonhecitnento ~este"

gen.ero I as forem visitar"', ou-por si só P'lra;averigua'çãQ~

da qualidade da sua fazenda ".ou em companhia· da
algum Nctgociante-. que a qu~iFa comprJr ).e os ch~.

mar para 'est~ exame, digão em boa e sãa consciencla"
o que entenderem sem p>aixijo peló compl'ader,. com
quem estão afregue'lados; por.que do contrario Ravendo'
noticia 'ne~ta Juma, se hll de proGeder, como mere~e ~

gxawiàaGie. 00 caso J flté fi -e~çcu'ião dóiS penas a~lm

QQW.minada~
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-2 Pelo seu·trabalho.serão pagos-os Mestres do mesmo
,modo. que até agora se pr.atíca á .custa das partes,
~ão podendo estas contribu·ir-lhes. nem elles receber
.mais de cem. reis por .cada rolo, ficando á eleição dos
';Despachantes o .servi·r-:se ,de .um., .ou Ql.1.tr.o M,es.tre ..
.como b&m lhes parece.r.

·e A P I T ;(J L 0 XV.

J)()S Provimelttos ·e Nomeayões, que se hão de fazer peltl
Junta.

A esta 1unta pertenee Aomear os ProGurádores do's
Navios nas portas das Alfandegas .e ~Casa da lndia"
.quaes .são .os .que .vão declarados no -Capitulo X. destes
Estatutos, como tamb(}ffi .as .pessoas., que houverem
.de cabr.ar as c-ontJ'ibuiçõ.es pa·ra o estabelecimento e
.<Iespesas da mesma junta, ,ficando na sua éleiçâo ·e
.-ajuntar. nu se.pa'r.ar ~m .diversas pessoas ..as referidas
incumbencias.
I I Tambem ,lhe per.tence o nomear Cl\f>atazes para

.ti Companhia das pranchas. ·ou embarque das caixas
ee açuca.r.e dos Gascaveis da Alfandega-: Declarandá
,Sua Magestade , que estas e as mais immmbencias dQ
!provimento da Junta dev.em ser pessoalmente serv:i
.Q:ls. e-que netJas não podeJ:ál1avet propriedades, nem
ainda vitalicias, mas sim e tão· sómente serventias
;trienna(}s e amoviveis pela junta" ·nos casos de pre
Nari-cação , sem que della se possa interpor recurso al
glJ.ln, que não seja immediato a Sua Mélgestade: Re.
·trotr-ahimio-ie ·esta disposição aos casos preteri tos, sem
embargo de quaesquer Leis, Disposi.ções, ou Senten
,ças com·rar·ias, ·ainda passadas em julgado, porque a
tudo· a-Iltepoem Sua Magestade o B m commum d(5)
bom servi~o, que assim se fará 'ao commercio publ ico.

2 E porque· a instituição da Capatazía -gec-ãl dai
.qútmo corop.anh~ás do Pat.e.o se tem visto por daa

Dbbb z



tlXperiéncia ~, @[tre nãó s6' não he· util I mas arrtes pre~
iudicial. ao serviço publico I c muito onerosa aos ser-'

. ventes I . de ql,le se compaem as mesmas companhIas:·
Devendo cada uma 'del·las ter'seu,"ctlefe I ·quC' as governe'
il:ldcpendent~mentc pan· l ma~or expeEliç.âo das partes
C< maior desembaraço dos can:eros: Se· dividirá,. a··so...
bredira 'Capatazia em quarro J que correspondão ás di
tas quarro actuacs cumpah'hias dO' serviça dos HomenS'
cJ,e. Negocio da mesma Alfandega.

3; Por ql,lanto seria·tambem dC!l grande in,commoào'
a:o commercio. que o Cap.at.az da companhia' da sola
e' couros não fósse' dependente d.esta Junta pela sua"
lwmeação :. He'Sua -Méigestade servido I ,que possa esta'
Joma nomear o· refcrido· empr~go 1··€ompen&anElo SUll"
Mag~sta'dq a.ql:lem pertencrer J.o-d.j.nút-a desta nomea
ção J no· casa, ql:le o tenha.

4" Tambem he·Sua Magestade'servidô , que'os doze'
lugares de, Bus€a~ca4xa& da A~fandega.doaçuca-r· J 'q.ue
acrualmeRte se est:âo· exercitando··sem creação'l nem
tit-olo I se red4zão a doze incumbencias da nomeaçãa' ,
da Juma j que fa.zendo.se preciso maior numero em·
qualquer tempe·, s~' maRde fazer aY-iso pelo Dcsemba,.. ··
gador. ProlJe<!or" da mesma·' Alfa{)d~ga: íl €S~ Junta '"
para nomear os quc~mais.forcm ne€essari-os... Bem' visto·...
q-ue,sern nomeaçjo não poder-á.pessoa alguma·ex~rdtaf·

este emprego I .sob pena de ·seis mezes de cadêa.., 6 ·de-·
~'uzeAtos m-il reis 'de cgndemnaçáo•.

5 Tendo-se .c0nhecido geralmente J' que· a·E:ornpa...
nhia ch~mada de.. emre porras he· desneeessaria para'
O' expeà·iente .do commercio'l .antes-; toda-,-contra,ria á
mais prempta sahida -das.· caixas de· ayucar : .He- Sua<'
Magesrade servido.,. que fuI4e- exti-ncra a'· sobredira.'
companhia, .e que.os-me.smos-homeas. de tr-abalho das
quatro companhias do .Parco -possão ·tii'ar··as caixas para •
fóra da Alfandega; .arbitral1do.lhe·· esta Junta ·os sala...
rios. conforme· as diversidades dos presentes e futlJ.ros '
rempos;edividiudo-se p<>rora os homens da-dita-eom-
flilnhia..extincta -f,lc;:las·qqatro " qlle· ficão conservadas~...



(f, .Tambem ·he Sua Magestade servido ( I). que a
- esta 'Junta pertença a nomeação dos tres Mestres, que

s~rvem os Hômens d~ Negocio na Alfandega do Ta.
~co,.e que'os seus Provírhentos s~jão confil:rinados' n,Q
Tribunal·' da' Juntà da--Aclministração 'deste' g~hero : 9.s
Provimentos·' de'tod,hi as 'r'eferici'as nomeações se hão
de passar. ,ainda ás mesmas pessoas, ,que ficarem coo,;.
servadas''nos'lugares ",e'm que'se 'achão; ',e '1ão havendo'
qweixas das que estão acttlalmeme provídas. se lhes'
<;:?ntiouaráó os seus empregos pelos' Provimentos da"
J.uma t na f0rma -declara-da . nas §§,.. I,. e 7. qeste- Capi
tulo.
. i·' 10das 'as re[é~id~s nôm'caç<3e5 assi~' as :'que p'er~
t'ebcião a est~ jynia, comq as que' Sua Magcstadc:
novamente, lhes concede: .He· o' meSmo Senhôr' sê r..:.
vido, que' se· pl;(j'vejã~: em p~s;;oa:~'~'d(rc<>nH~e.rcio_, que"
tiverem cheg~do a·'est'atló de pobreiã por ·viCi.o da for- .
têlna "o sem dolo t ou malícia t e que sómente eni'falta
dos dit'ós se possão provêr em 10tltl'aS' pesstl'as",-' <tômo
tâ'rnbem, que subãq á ~lIa Real' pr,esença : ,par'a'se cori.'·
firmarem nos casos. o"CGon~i'ltes-;.-e"'-e~p[.U;tRdo sómel1tE:
as que são· do governÓ' econontiéo' da Junta,; e'quê a,1
faculdad'a 'de 'nomear seja successiva em tqdas as occa":'
siões t .que"~oltverem de ser providos os sobreditos lu.
gà'res ; e, hávéndo' 'qLlcixa de ;llgum dos n9rr.eados e"
p,rovidos:j-,será 'pràplilSta "em ].unta'. -a:.q ual·par-etendo.í. '
lhe ra;z;â'o, ."suspende.rá a' pcss'oa",!JOmeada; _",

8:" l'ar-a- q.ué a;-depcndellcia "da.s renovações "de Pro~ ",
,[-MeAl0S' faça mais cuidadosas- as pessoas "nomeadas ~,.

cm maior uti1Tda:de do B~m-ClJmnlmn'dl1l:ol1úrier do: 
Ha Sua'Magestade por·ohreptic,ias. subl'epticlas e 'de"
nenhum effeit<nôdas as' mercês; ,quc"'forerrl jmpetra_
das, seiTi" preceder, n9ITieaç-áo da' m~sm'a Junta-~' ou')
"entrii~a fórma estaoelecida no~§.'1,"deste CapitLft'o."

9. Nenhum dos Nomeados e Providos pederá levar'
da's' partês maior salaria, que o 'que lhe vai' dado 'nestei: .
. {.J()'" y~Ahi '111'21 de OUlub'N ~~:'J75T"-'
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Estatuto'S, e constando do contrarÍ!) t será 'logo suspenso"
para nunca mais servi.r.J r;estituilltdo ás partes quatro.
r;e:ldo o que loes'houver e~t0r<iuido, e fican<da inh~bili

lado para servir ,qu'aes~u~ ('lutros Offieios cle'ju&tiça, ou
,Faz..ettda.

,C !). .p J .):' II -L.o XVI..

Dos Mestres 'da Aula dõ ·Commc,rcio .t !tus exercicios..

:PqrÇll:Je.~ faIra d~ arr-€c~dação àe .livros, r.educçâo
de d;''1h-eirôll, se m.€did'as e de pesos, i.l'ltelligel;n:ia de
cambias e dai mais ,pa·rtes J ql1e constituem um per",
feito Negocianté; té'm sido de grande pr.ej'Ui'lo ao com..
rnerciQ cde~tes Rein-os J se .!ileve estabelecer por esta
Junta util·a Au-Ia J .eJ;íl que, pelo ,reRdirnell!o das so
bredi\as c<:>ntribtliç-ões, se faça pres1d~r .um, ou dOl!s
Mestr.es., ~Qs·.maispe'fit.os., :que se cenheee,rem., detel'~

MAa.n.$>.Ahe-s 01'Sena(i.es competentes e as oocigaçõ'es,
,(}ue são proprias de tã'o impÓi'tante emprego"

I Para ql1:e mais fa.eilmente se possão aproveitaI
('],a sob~ed~ta ll~ as p.e-ssoas clesr.cituidas ee meios pa1'1l
,a sl:Ia sü'bsi-s·trenóa, ~ fa·r;á acceitação de vin't'e Assist-eal"
tes " fi·l-ho~ de Homens d.e Negocio, havendo.os, aos
,quaes .se cont-ribujl' C;Oni'.0 emõlumcAt0.J que se julg«i"
:basutlte parl\ anima,r os EJ.U'e tiverem mei.os ,.e sus.rentat
,os GJue deHes ca-rewrem ,lDa'Fa a sua sub8iste~cia; e para
a boa admin.isuação da ·r.eferida Afl,lla se formar~õ par
~icl,lht.f'e.s E~.t~l!l;lt0~, que se farão plib:l.jc@s,.

C A P J l' Y L.o KVU.

D()s obrigações da Junta,•.
.0 Pr.oveG1or e ~putados d,~srt'a Jm~ra devem tel'

.sempre a mais viva ·1embrança' clo objecto, p31"a ~'Ue

Sua. Mag~s-tade foi se'N~do cyear. com a incompar~Ycl'

hO.I).r~ d~ s,ua NOlAea.ção.~, 0.$ h',gares'J gu.e cs't.:ãe'Qcc.:o,..
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94'1\00, 'e cmpregar..~·eotn tod'lJ a diligtmda 'e cliidaç!~
no aem commu(Jl do qJmmercio. nã~só procuran'do.
que se conservem a-s graças e mercês, com que o mesrtio
Senbor' tem' j,á favorecido ô trato' mercantil destes
Reinos' e suas Conquistas. loas tambem propondo a
Sua Magestadc;: os ,meios mais aCC01111nodados' para'
augmenro 'e dilatação do mesmo corriniercio. com-'
prehendendo nesta clehÔtr1,inação 'TO flssim a mercancia'
em grosso, comá- as vendas p~lo fniudo, e aindá a&
Artes fabrís, qu~ con~titue-m <;>5. Elementôs' da (eliei.:.
dade do Reino" e as ltnãos c'braços dej'corpo Politico;
E sendo' o segredo,. que se faz tãd'nccessarip nó ma.
n~jo do commercio de qualquer párticular, muito ll'lai~

indispensavel em uma· J11 ma "em q.ue 'está 'a admi nistra~
ção do' commertio' geral de todo o Reino e dos se'u~f'

Dominios: Foi Sua NIagestade servido ordenar 'T' qlie
dos p~p~is da Secretaria pa mesma Jun~a se Rio 'possãó':
pedír, nem dar. certid1!íes'" s'Bndo peneritl:nre's á'sUIl
i~rerior {"conomia, sem especial'R~oluçã9 ~o mesmo
Senhor':' E que o Provedor, DeputadQs e m'ãis'Offl.;.
ciaes da mesma-j'unta' sejão ligados com a-obrigação'
de inviplavd ~€gceclo' a' rj:speiro da 'qu,e nelta passar' I'
aeba·ixo dã PCQéJ de privaç[b de se'u~ 'Offieio} e' de inJ.
llabilidade para en'trateni em'-outros.

I A obser~élncia da' Real' Prag\11;l[Íea 'd.e- ({de'M~ io I

de J649~'na'p1\rçe, em que ~e dirige ap,6n1 de adiantar
{1 c::omJ11lertib e tranc'9 de~ ~s Reinor, he' l;rllJi.ió pr~pria"
d'p ewicl4do cr lns[ituto"pan~cpJar'dest~' Jtmta :- Pelo que

e S!líf Mflgestade. servidQ, ql:j.e para a deviâ~ observan~
cia dosrespectivos Capi'tú)os se l1oITíê'elTl- poç-ç,sra Júnta1

l?essffils d,é S(,la eonfiánça,. a'S quae:s·qss-is.~ãó :ç'T!' qd~' uma',
qas Alfimdcgas. -para' requeréreTít. ,o lmpedllnenro dos'
desp,\clÍos »' contrarias á:d.êter'1\ii);í'çã,õ qâ referia~ 'Lei>

2-'. Cam o ..n",is vigitªlil(~ .cúidado e' é\c"t.Hel~a~ di....
1í~encia, õeve- a'·J\1lltá.t 'pr,tí .r.se' em prQ.Cllrã( o~:
meios conducentes, e- ápp iear' toda a pl'tvia d;sposi~
çio. para -que em tod~s os.'a~l}es·tenh\\:a súa ~evida'
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ohservan.ci.a o .RealDecreto de Sua Magestad.e de ~.8 de
Nove~bro de 1753, em q~e se a:gul~rão e determinárão
as sa~id.as das 'Frótas 1 por qll.~nto,tem most~.ado a e~

p~ri:enc\a 1 ~~e d~pois: ~'e tantos,.e .t.ão ~ ~versos projectos 1

50 a expeàlçao cer~ e,.aarual Aas'Frot~s compre'hend,e
a mutua e geral utilidade. do ~eitlo .e 9.as Conquistas.

3 Porque a Lei de 6 de Dezembro de .1755 1 q~e
pràhjbio ~ -libçrd,a~e dos Commissarios, volantes e das
carregaçõe.s ~qs Q,[fici,aes e mais Gente de Guerra c:
lVI.<.lrin1}.agem ;par,!\ os ,Pór~qs po .Brasil (I), he de grand,e
utilidade a todo o .commercio : "fieve tallillbem a mesma
Jury~a" .~rpli~ar;se"..c~m o '~ai,~' ~igUar.te zelo na sua
pon·tua'l observancl~.• LE porque .nephuW,a pessoa con~

:;tiavenha a devioa e,x,~c!Jç;,j9 5~a ~efedda:Lei,J l1çm os
bons nego~iant~s ~e e~bar~ce~,1:.d!:1,vid~11l f~.zer .p~~..
Sl!g~~ -ka;& .qs 'Pó,nos do Br.asil ~,estabet!=cçr as'suas
CompanhIas, pu <Las,as de cO!1lmercio': He o mesmo
.Senhor 'ser:vi~o, I que .to.dps o,s' Negocia!lt~1l , que inten~
t~rem úanspor~ar.~e ,para gu~lql-Jer dos .pórtQs dil
A ~erjca', requeir~o nest,a :J!Jnta ii SUíl attest,açãp ~ pela

,.q~al' segl1ra.niente ~ejão admii:,ticiQs pel,as réspéctival>
Mesas da Impecção: E faltando a dita attestação •
por isso mesmo sejãO' ha vidas por transgressores da.
'Lei. ,e ~e,lhes .imponhão as penas, por ella determina
~~~;: As lef<;J;~~,'l,S fl.ttest9çq~_s ,,~e ,4e~qn p"ass~r \co~

,p~ece~e~c,la4e ,mad~.ro e.xaITlcJ .e,so~.a ,po&.~ivel c~r.•
reza <Í;1.s, ci rqlfll,stanc i~~ propostas.

. '" Sendp ge gra vl~ip~9 preju;izo (2.)., .pã~J.S.ó á :Fá
~enda Real, ~ps igua,l~en.t.e ,ao .Bem .commum d9
commercio, que algu,~a~ pesso~s .val,endo-se de si;
n'istroj e ~bominaveis ql~.ios, in~rod.uzão r;tlerc.adorias
ilestçs .l;t~il19.s J desenc~i9-~ando pqr .P!lla p<\rte o~
Díreit~.s ~e ~u~ Mage~ta~e; a.rru.i-!1ando p~la outrí\
parte • p~r .ye~d,e~~~tl) se~ "cr.l1es ; ,-Ç>S .bohs e verdadeiros
Ne$ocj~n~e~ ,I q l!e despâcbã~ a,s suas f~~e!1das' ~as ~l;-

JI) .v. AJv. ~e.lI de D~z~m~r!> .I!e 175~.
,(:I) y. Alv,. de 6 de Ourupro de 17~,7'
',-" , . ' .
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fándegas: Tendo mostrado a experienda J que todas
as providencias dos Foraes e das mais Leis -até agora.
estabdecietas J e dos Executore~, para ellas nomeados- J

não farão bastantes para obviar a um delicto de tão
pern iciosas consequencias J em razão de faltarem para
o descobrir pessoas práticas nos modos, com que estas
fi'audes se cos1umão fazer, e ao mesmo tempo inte
ressados em as fazer cessar: E devendo estes ptejudi
cialissimos enganos arrancar-se de uma vez pelas suas)
raÍ'zes) de modo que se evitem os graves damnos) qu.e
tem causado ao Real Erario e ao Bem CJllmm.uJm do
commercio: Foi o mesmo Senhor servido encarr.egar
a esta Junta o CllÍdado de evitar os ditos contrabandos)
e de fazer executar todas as referidas Leis J Alvarás.
Decretos, ou outras quaesquer DisRosições, até agor:a
estabelecidas, e que de futuro se estabelecerem J paria
evitar o referido delicto. .

5 Em ordem a cujo fim foi Sua Magestade tam..
bem servido determinar (I). que o Conserv.ador geral
desta Junta seja Juiz pr'vativo do referido critne, pana
delle devassar) quando o Procurador da mesma Junta
o requerer; para tomar as denuncias, que ante eHe sé
'derem; e para sentenciar iUll?mariamenle na Relação
-em uma só instancia de plano. e pela verdade sabida.
as causas do mesmo crime com os Adjunros, que o
Regedor lhe nomear: promovendo nell;rs o Desem
-bargador Procurador Fiscal; e escrevendo per si mesmo,
'com exclusiva de todos e quaesquer outros, o Escüvão
da sobredita Conservatoria geral. E isto tudo J não ob
stantes qllaesquer Leis, Regiment<>s) Foràes) Decre
tos. ou Disposições c<>nrrarias, quaesquer que ellas
sejão: e ficando atias em seu vigor õ Capitulo XCIII.
com os seguintes .do Foral da Alfandega ç;ia .c;idade de
Lisboa.; sómen~e para o effeito de que naqlJel.les ca50S~

cm que se denunciar o contrabando na mesma .t\lfan:
dega. expedindo.se com roda a brevidaae pelo Prove-

(I) Vicl. Ali" de 14 de Novembro de 1.7-7' §. l, "
LL. Ex/r. Tom. III. Ccce



dor e Offic!aes, ddla as diligencias preparatorias do
pr:ocesso verbal. e fazendo.se os mais acto,s precisos
para a segurança e arrecadação dos bens descaminhados
em béneficio da Fazenda Real e das partes; se remettão
os Autos ao dito Desembargador Juiz Conservador
geral. para nelles proceder na sobredita fórma e na
maneira abaixo declarada.

6 Para. da mesma sorte obviar as tergiversações (I) t

co.m que até agora, suhterfugírão os Réos do referido
cnm.e as condemnações. que por eile merecião. ex.
cluindo.as ordinariamente por defeito de próva : Foi
tambem Sua. Magestade servido resolver,' conforman
do.se com os costumes, a este respeito estabelecidos
nas Alfandegas mais bem regllladas da Europa. que
cm todos-'Os casos, nos quaes se acharem as mercado
rias extraviadas das caminhos direitos, que conduzem
ás respectivas Alfandegas e Casas de Despacho. se
acharem, s.em despacho em qualquer embarcação diffe
rente da que as transportou, se acharem sem sdJos da
Alfandega, sendo de natureza e se costumarem sellar,
posto que sejão Jretalhos ,de sete covado$ para baixo,; e
se acharettt as me,rcadorias prohibidas pela d-ita Pragma~
ticade 6 de Maio de 1749 em qualquer lugar) onde
estiverem, ou quaesquer outros generos defendidos
pelas Leis deste Reino sem despachos; em todos estes
casos tenha a Fazenda Real a sua intenção fundafia em
Direito, para pela assistencia do mesmo Direito se jul..
gar o ,colluabando plenamente provado, e se transferir
flO contrabàndista. comprehendido nos sobreditos c.asos
oe outros semelhantes. o encargo da prova exclusiva do
.delicto, posto que seja Réo; prova, que sempre' deve
sef tão clara. e tão liquida, GQffiO he necessario, que
seja f'ara-exc1luir á presumpção de Direito.• estabelecida
.na ·sobreclFta fórma. Sendo porém a- pessoa, em cuja
-mão forem achadas as fazendas) ou Iíetabhos sem seHo,
pessoas, que'não sejão de commcFcio, e que mostrem

(1) V. o mesmo Alv. S. ~.
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EXTRAVAGANTES_

Jogo notoriamente.. que comprárão para.seú ;propría
1.150 , não terão pena alguma; nem serão obrigadas a
seguir livramento. . J

7 E as pessoas (I), que forem comprehendidaE
neste crime: Foi o mesmo Senhor tambem servido
resolver, que além das penas J que conrra ellas se achão
já estabelecidas, incorrão cumulativamente na l de il1
habilidade perpetua para servirem officio algum de
Justiça, ou Fazenda; para receberem alguma honra J

ou dignidade civil, e para exercitarem o officio de Ho.
mem de Negocio. por si J ou por outrem, directa J ou
indirectamente. debaixo das penas estabelecidas pela
Ordenação do Reino contra os que exerci tão OffiCios
publicas, sem para isso terem licença Regia J além da
nullidade de toGios os actos e contratos, por ellas feitos
e estipulados, depois tlo facto do contrabando haver
sido declarado por sentença, que será affixada nos
lugares publicos das Çidades de Lisboa e do Porto.
para que chegue á noticia de todos. Tambem he Sua
Magestade servido J que nas sonreditas penas incorrão
não sómente as pessoas, que introduzirem fazendas de:
contrabando; mas taOlbem as pessoa!, em cujas mãOJ
se acharem as sobreditas mercadorias; e as que derem
ajlada, favar J ou passagem para a sua introducção -; .
E que todas as fazendas~ que forem achadas nos sobre
ditos casos, sejão publicamente queimadas na Praça-da
lCommercio', sem a1guma reserva pela mão do Executor .
da Alta Justiça. .J

8 Pelo Real Decreto de 17 de Maio de 1680 se
.crdenoo, <que os OIficiaes, Gapateiros e Corrieiros J

;não ttabalhassem :em sola J. ata nados ~ bezerros, que
não fossem fabricados nestes Reinos, ou no Brasii, e
por Avisa da Secretaria de Estado dos Negocias do
Reino de 26 me Ju,nh0 de 1739 se mandárão affixar
Editaes para a obser:.vancia do dito Real Decreto; po-

. rém porque a sua execução não tem sido exacta J e o
(I) V. o m.famo Alv. §. 3.
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será. sendo encarregada á mesma Junta. pelo interesse,
'f.Je.nella tem os Commerciantes, daquelles gcneros : He
Sua Magestad~ servido. que esta' Junta se encarregue
de fazer um continuado e particular exame sobre esta
ma"teria. passando ao seu Juiz Conservador os autos ~
denuncias, que se lhe derem, e das culpas. que del
las edos seuS" particulares exames resultarem. para pro.
ceder 'a' respeito deste contrabando na sobredita fórma•
. 9 Porque a malicia dos Lavrapores dos tabacos tell)
introdu'zido um modo de fraudar o commercio. fa.
zendo levan1ar os rolos do dito genero eJ.11 páos de tanta
grossura e peso, que chegão alguns a dezoito libras',
e ainda sem este abuso não póde ser proporcionada a tara
de seis'libras, que se abatem aos compradores do tabaco
em cada um rolo, porque o couro, palhas. ellviras e

-páo necessariamente devem pesar mais de dezoito libras
na .grandeza) .que hoje tem os rolos) e não he justo)
que. se cOlilsérve a regulação dos ditos seis arrateis) em
outro tempo proporcionada para rolos de menor peso J

quando hoje se conhece o notaria gravame dos nego
ciantes- Pdrtuguezes. a quem nas Praças da Europa se
faz desconto do verdadeiro peso da tára: He Sua Ma
gesta'cle servido.) que da entrada da Fróta da Bahia J

que chegar a este porto no anno futuro de 1758 em
diante. nenhum rolo de tabaco tenha ~aiol' peso de
tára • incluidos nesta denominação o eouro. páo. eH.
viras J cruzetas e palhas) que o de vinte libras. com
pena de gue achando.~e mais ~ será o preço do 1'010

perdido a favor de quem o tiver comprado.
10 Para se fazer este desconto ajuntará o compra

dor certidão do Escrivão da Provedoria da Alfandega
"do dito genero. por que conste do peso do rolo. e aos
vendedores fitará a mesma liberdade de fazer desconto
ás pe~soas ~ a quem fizeráo as compras) até parar nOS
Lavradores. que serão obrigados· flor estas importan
cias. perante a inspecção ~espectiva ~ a qual procedená
.executivamente e sem Appellação, nem Aggrav.o p~as
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referldàs certidões ~ indo qualificadas com cartas d~

Juiz Conservador da referida Junta. -"
II ' E porque na execuç_âQ da sobredita ordem e

determinação de Sua Magestade interessa muito o
Bem commum do commercio, e alguns dos compra_
dores poderáõ duvidar de fazer-o referido desconto por
particula-res motivos.: He o mesmo Senhor servido)
que esta Junta faça averiguar pelos mesmos Mestres
da Alfandega do Tabaco e mais pessoas. que bera
lhes parecer) se assim se. c!1mpre a sua"'Real determi.
nação; e constando ~ que deixâo passar as referidas
táras sem darem conta na Junta, incorreráõ no perdi.
menta dos seus Omcios, e na de compôrem em tres_
dobro aos ditos compradores toda a dj.minlli~ão J que
acharem pelo excesso das sobredüas tára'; poréql
dando a dita coma. com certidão do Escrivão da Pro
vedoIia) será re_metrida á respectiva Casa da Inspe€',;
ção com a declaração da marca) para nel1a se proce:
der contra o Lavrador, que- houver feito a fraude.

11 Tambem nas táras das caixas de açucar se
encontrão alguns excessos, que devem ser emendados
com a possi e1-provjdencia) para que no commercio
se experimente aquella boa fé, que sempre deve andai'
di:mre dos olhos a todos os negociantes: Pelo que Sua
Magestade he servido, que as táras de todas as caixas
sejão primeiro pesadas nos engenhos, c se lhe ponha a
nota do seu peso na cabeceira) ou testilho) em que se
assignalar o engeFlho e mareas •. pela qual se possa cer.
tificar o comprador no numero (erro d€ arrobas e li
bras) que pesa qualquer da·s táras; e açhando-;se o
contrario, he o mesmo Senhor servidol, que o preço
e o valor do açucar, seja perdido para () comprador.)
na fórma) que está determinado nos §§. J o. 1I.·e 12'.

deste Capitulo a respeito. 90S rolos de tabaco •.e para
: certeza da diminuição da conta da cabeça I ou testilho
. da caixa ,e seráJevada a tára ao Vêr o peso) donde ~e

.extrahirá certidão) com as distincções d.e marca) fi
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inero e devl§ã d€1 '~ngehl1o para total ê~rtna di iden.
tidade da mesma tára.

i3 Cottld pOfêm pôde ã~Untecer j qu~ a tára de uma
mesma caixa. fiesada no engénho QO Brasil. não haja
de cohferir com o peso. qlie se lhe achar em qualquer
dos pórtos deste Reino. em razão d:\ humidade. do
mesmõ g€nêro. que r('~el~e, c das agLJas, qoe se lhe
embebem " assim rtõ mar, pela que fazem os Navios,
como em terra, por estarelll muitas veus expostas ao
tempo, não se deve fazer conta ad excesso de meia até
-urna an:ohá em cada tára, especialmerm~ quando esta
se cOflhecer penetrada de aguá. OU humidade. E por
-que póde haver circumslanG:ias, chI que se não deva
fa~er ó reférid" desconto f em pena do excesso; He Sua
Mílgestade servido, que a esta Junta fique encarregado
{) conhecimento e averiguação desta materitl ~m cada
um dos c'<\sbs particulares, em que 'pel~ 'Sua determi
nação, sem nenhúma ouera fórnl~ dt JUizo, fique o
vendedor obrigado i OU a'bsóluto da pena imposta no
'§. antecedente.

14 Para occbrrer ao prejuizo, que st! causa aos
yendedores das fh~rcãdbtias. em s~ d-emorar pelos Pro.
priet-arios dos Navies, eu por ~eus Procu'radores a co-
brança dos fretes, que por fãlta. ou fallência tios com
pradores, lhes vem }t<2dir depois ~e muit'ôs annos : He
Sua Mag'estade se'rv'i'f:1o J que, fiassadés -d~~oit"O mezes
depois da venda das effeitos) ~é llão poss-a pedir ao
vendedor o seu fi'ellê, seYn que conste por 'certidão,
que foi o cOfnpr-ader executade,\ e n~o se lh~ achárã'o
bens pára esté pagamento '. pois I~ão he justo,. que a
móra ~u1pavel dê Procur-adc* Idos lfir<~tes ,prejudrque ao
vendedóT, qüe -della 'I\~o teve 'nõ'ti<Úá.. MàS po'rque pódc:
haver al'guns casos, eril que ~io .seia 'éulpílvel-em rodo,
ou e-m parte a dem~ril, e e~tcs se n~o poo'cm com
prehender na generaliéla'de de urlJà só de-terminação:
He Sua Magestitde serv'ido, que o Procurador dos fre
tes possa .apll'resentar nesta Juut"a as suas -razões por
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escripto I e que ouv-ic~o o vendedor. n9 termo de dez
dias, S& lhe pllsse attçstação do que for assentado em
Junta I para se proceder executiv,amentc no Juizo da
primeira instancia I ficando á parte o r~curso ardina.
fio depois de satisfeito o crédor.

15 Tafl)bem para utilidade, pública: He Sua Ma.
gestade ~ervido , qUI:! nas causas I em que ~ouverem de
~e nomear louvados par~ averiguação das materias
mercantís I se remettáo os autos á Secretaria desta Jun
:ta, e por ella se nomêem as essoas de mais conhe_
cida intelligencia no objec::to de cada urna das causas.
arbitrando-lhes as esportulas competentes ao seu traba.
lho, do qual se não poderá eSCusar pessoa ~lguma.

para mais faci! expedição das demandíls: E qu,,;ndo as
p.artes, por evitar a despesa das esportulas. fize~em,sua
represeOJ:ação, pedindo se lhes nomêe pessoa. que
gratuitamente $e queira encarregar desse trabalho, a
Junta lbes deferirá, informando-se da capacidade do
norneãclo, e havendo noticia em contrario, nomeará o
.que bem lhe parecer, para que nã-o succeda confu.ndi.
Jiem-se e dilatarem-se ~s causas, em gravíssimo damno
<do comm.eriCif>.

IP AQ ç,ujdad9 ,e administração desta Junta fica
.encar"e~liº O fazer arrecadar os couros e solas, que
'Se acharefI;l sem ma,rq na Casa da lndia e Alfandega,
e ddles fazer a.s veAdas publicas,. quando for "Conve_
niente, pa-I:.a se ratear e repartir (;) seu p.roducto pelas
pessoas jnte,re.s~adas naquelles generos, 'lua·ndo não
fstherem já jmeira.cles ~as suas carregações pelos Pro
íPFi~ta)',jo~ , Çll,J P,rpour,ador~s dos Navios; e estando, se
ratea.rá pe.los rn es;mos .cobr~~or.es dos fretes .. sendo un's »

.ou outr,QS cha{lYciÔ~s .á C~Síl da Juma para esse intento,
~ se lhes far.á a Col)ta .1)a Jótma, que se tem praticada
~m oçca.siã,es .ller{l~\I)llnt.e~. O mesmo cuidado € admi
njstra~ãº s~ enc~ll:rega,a esta J~nta a respeito dos rolos
de tabaco.

, J 7 s."~ Mage&tade por fazer graça ao commercio J
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he setvidõ conceder-1he livre de todos os Di,r~iros' e
encargos todo o mel', que vier dos pórtos do Brasil e
aos' mais dos seus Dominios para concerto do tabaco.
ou venha por coora·e risco das pessoas, que negoceão
neste genero, ou ~e.ia comprado na Alfandega antes de
despacho. E; párqu'e esta averiguação seria difficultosa
na Mesa da' mesma Alfandega: He o mesmo Senhor
servid? que á~ partes se dê o despacho debaixo de
fiança. OU assigt'1at'ura, e no fim do anno se lhes pas
sará por ~stâ ] unta uma attestação, .p la qual COQste
quanrós -barrís de mel ~ntra-rião para' a Alfandega do
Tabacó. pertencefnes'a cada um dos Despachantes I e
e_ta.entfad:a se tomará'pdos Of6ciães. nomeados pela
mesma Junta' na sobredita repartição, para se passa
Tem CQm as averiguações necessarias as atteslações re
feridas. pelas qU,aes se desobrigaráõ os despachos.
. I 8 ~orque he constante,que o Juizo dos Defuntos
te Ausentes em todas as Comarcas do Brasil 'e, mai's
Conquistas se inrrometre nas carregaç5es dos Nego
ciantes. pel,o faliecimento, ou ausencia dos Commis-

- sarios, sem averiguar, se nas mesmas carregações fo
rãq nomeadas pessoas, que passão tomar entrega das
fa'lentlas e creditoli pela disposição do:committente; e
ainda requerendo-lho, não os-admittem, tudo em gra
vis~irno damno do commercio, assim pela~ demoras
das vendas e remessas dos productos,~ como pela di.:.
minuição) que lhes causão as esportulas: He Sua Ma
ges"tade scrvi<lló, que daqui em diante se não intro
metta o sobredito Jllizo em arrecadação da fazenda;
que pelós co"nhecimento's) ou carr@gações se lhes
mostrar', que tem ausencía, e está em seu inteiro cre
dito a pessoa nomeada, ou se tenha disposto em parte)
ou estejão as fazendas e'creditos em ser. E para que
assim se êx.ecute com a fuais pontual tlxactidão, he ()
mesmà Senhor servido, .que por ~&f'.a Junta se recom..
mendou ás Mesas da Insgecção do Brasil) o procura
rem nos seus respectivos tertitQrios a observan€ia desta
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lua Real determinação, dando conta nesta mesma Junta
oe toda .a falta.., ·que se expenimentar nO.seu cumpr.i_
menta., para ,se representar a Sua Mªgestade: a quem'
farão presentes. as Provisões do Tribunal ,da Mesa da
Consciencia e Ordens .de 3~de Dezembro.de '1133 c
de I7 de Abril de 1747. . )

I 9 ~and<? para informação dõs requerimentos das
partes) ou para outro qualquer fim do Bem .commum
do Gommercio., for necessario chamar alguns Commer_
<:iantes á Junta.) serão todos obrigados a. VM- no dia
determinado, que lhes insinuará por Carta o.Secretario
da mesma Junta, especialmente quando se lhes decla
rar., que para conferencia de alguma extraordinaria
propo5ta se -faz aviso á Praça. E porque a .confusão
não sirva mais de embaraço, que de expedição dai
negocias, pela denomin.ção de Praça para este·intemo s
e para os mais effeitos , se entenderá o numero de vinte
pessoas, escolhidas conforme as circumstancias.do caso~

.e a rioticia da intelligencia e nato das pessQas, de quem
Je pedir o parecer.

20 Porque a liberdade ·e desordem, com que até,
agora se praticou o Ramo do commercio da venda a
retalho ~ he de grande prejuizo ao público. que nãO'
interessa em que haja sómente muitos) mas sim em
EIue haja_ muitos e bons Negociantes: He Sua Ma
gestade servido. que da confirmação destes Eitatutos
em diante) nenhuma pessoa possa abrir loja) assim
de Mercador da Rua Nova, da des Escucleiros e das
chamadas da Fancaria • Capella e geralmente todas.
:sem .que seja examinada na presença desta Junta. pre.
eedendo as circurnstancias. que aO'mesmo Senhor forão
propostas para regulamento desta ,pane do commercio
em particular Estatuto. '
• 21 E porque a conf>usão dos tempos proxirnos

passad0s' ainda confundia mais a ordem, .e se intro
duzíráG neste commercio pessoas totalI11e,nte estranhas
do seu conhe~it:nento, das quaes 'se ~o póde esperar.,

LL. Ex/r. cromo llL Dddd
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que possão subsistir: a ·escolha, e eiame da" m.esma
Junta deve tambem comprehender. as. lojas., qlJe já
estiverem. abertas) reduzindo tudo a· uma tal ordem c·
equilibdo.• que nem se prejlidique o bem. público.
nem os particular~ se quei?,em.

C A, p.J. T U' L O XVIII~

Dos Privilegias e· graças,) que· Sua Mag,es/ade b! ur-TJiáo
cOflceder o. esta llmia... e ás peJsoas ... di .que :tI/a se (fnl"-
p,0em.

Por quanto, Sua Mag~stade foi servido cr.ea,r:e
erigir esta Junta, debaixo da Sua Regia. e imrnediat~

protecção) concedida ao .corpo da mesma Jullta • com·
immediato recurso á sua·Real Ressoa·) na conformidade
do Real Decreto de· 3D; de Setembro .de 1755 e dos
presentes Estatutos: He o mesmo Senhor,serv-ido. qu.c·
sendo necessario a alg\lm dos Tribul'laes de Stla Mã
gestade saber alguma cousa. concernente ao -Real ser..
viço. faça escrever pelo seu 5~cretario·.ao des'ta-JuFl.ta;:
que sendo por elle informada·) lhe ordenar.á~o que de,ve'
r.esponder: E quando seja cousa-) a que a Jum3 en
tenda) que lhe não (lOnvem d.eferir .. .o TlJrhunal) que
houver feito a pe.rgunta. po.der.á consulta'r .a Sua Ma
gestade) [pal!a que) ouvindo a dlJota I resolva '.D que fOl'J

servido. .
I Tambem Su'a 'Mag~s.tade h.e .servido) q.ue .esta.

Junta) a quem GOITCede. que possa denominar-se :.JunI1l
lio CrJllJmercio destes Reinos ·e seus l!Jomil1irJS) pos.sa usar
de sello em todos os s-eus P'lpeis e cartas I .0 qual.con
sisdrá na Imagem d.e ELRei. Nosso Senhor) com esta'
letra por baixo: Sub luum praesidium.. .

2 Todos os NegoCiantes aeste Remo ser.ão.i.Sujeitos
em tudo a esta J.unta) e .em ,reconheci.memeo da.sua
sujeição, cumpriráõ o que por ella se lhes ordenar) e.
remetteráó .ao seu Secreta,rio todos os reqaerimentos
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COnE~ernentes ao commertiQ: para ~que 8ubão' á Real
presença, .depois de vist'Os e approvados pelo Provedor
.e Deputados.
~ 3 ,Ao Provedor e mais pessoas, de <que se compoem
esta Juma, concede Sua Magestade o Privilegio d~

homenagem na lua propria casa naquelles casos. em
íque d1a se costuma conceder: Bem entendido, que este
Privilegio lhes fica sómente con0'edido, em quanto ser
virem na Junta, e sómel1te ao Provedor e Vire-Pro_

..dor ficar-á .perrenéendo sempre, ainda depois de acaba..

.:lem -ôs seus lugares. I

4- Faz Sua Magestaàe mercê ao mesmo P-rove_
,dor e mais pessoas, de que se compoem o corpo desta
Junta, de que não possão ser presos, em quanto esd
'Verem servindo, por ordem de Tribunal. Cabo de
-Guerra, ou Ministro algum por caso civc1 , ou crime
'(salvo se for in flagranli ddicto) sem ordem do sea Juiz
'Conservador, que lhes guardará o sobredito Privilegio
êe homenagem nos 'casos, em que he permittida COl1.

[arme a Direito.
S Be Sua Magestade servido, <Iue o mesmo -Pro.

~edor e mais .pessoas do 'corpo da Junta ·tenhão (pOT
raFa em quanto o mesmo Senhor não mandar o Contra•
.rio.) aposentadoria activa e passiva: E que os Officiaes
:da nomeação da IDe>sm3 Junta, assim nesta Corte, com()
'nas Provindas, gozem de a-posentadoriã passiva, a qual
ahes será guardada, appresenta·ndo·o seu Provimento I

:e estando este nótemp(}. que lhe for declarado•
. 6 -(9s exercicios de Provedor e Deput.ados, Secre.

t3r.io 'e ,Procurador desta Junta. -não só não prejudica..
:ráó á Nobreza das pessoas, que os tiverem, no caso)
~m que a tenhão herdada, mas antes peJo contrario
.será meio muito"proprio para se alcançar a Nobreza
adquirida-: De sorte, que todos-os sobreditos) po~ V..
Magestade nomeados para servirem nesta prirpeira
fundação, ficaráõ habili[ados'para receberem os Habi.
tos das Ordens Militares; e para. seus filhos lerem no

. Dddd 2
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DeSefnbargo· do Paço sem dispensa.) no caso de a· ne..
cessitare-m. O que com tudo só terlÍ' lugar nas eleições
seO"uintes a favor das pessoas, que occuparem os lu
ga~es de' Provedor e' V!ce-Provedor) depois de os ha
verem servido 'por um anno completo com satisfação
ôesta Junta. ' . '
. 7' As. offen-sas). que se fizerem a qualquer 0ffi.cial
cla mesma· Junta. por obra, ou palavra t sobre a materia
do seu Offieio, serão castigadas.pelo-Jui'Z Conservado...
e· os réQs presos p'elas mai$ Just:iças ht :flagronti' (com
tanto t que depois remettão os autos ao dito Juiz eonL.
s.er\íador), como se· fossem· feivas aos Officiaes de J.ustiÇil
oe V. Magesrade.

€t A P I T U r. O X,IX'•.

" Dils Gànlrilm.içoe-s para. as· desp'esas ,la ']un-la.
I

Sendo ne~essario estahelecer rendimento •. assim·
para os ordenados, com que por estes Estatutos· se tem
réguladó. os luga'1íes,. que' formão- o corpo. da Junta •.

.<oomo tambem para·as outras despesas, que indispensal.
velrnertte' se- devem·fazer a' favor do Bem commum da
Eommer'cio) e.hãe sendo bastantes as·contribuiçõeshque
a'té agora ·se pagavão) para' este intento: He Sua Ma
gestad@ servido' (I), que por, cada uma caixà de açucar
s@ paguem-ao -tempo da ',sahida qU31:enta reis:· Por c·ada..
fecho do ciito genero dez reis.:' Por cada meio de, s01a
tres reis:' Por cada um d@ ata nado stiis veis: P0r cada
Tolo de tabaco., despachado p:tra dentro, ou para~fóra

do Reino, trinta -reis. Na Casa da India: Por cada guio-
tal de marfim, ou outro gualquer'genero de peso, qua
rema reis: Por qualquer fardo. oU'caixa:, sendo inteiro'j
quarenta reis; e sendo meia fardo ,ou meia caixa. vinte
reis: Das encommendas ~ que pagão direitos, dez reis.
c das que não Oil pagão, vinte reis: Por cada barril de

(I) V. 1\1•• 0._6 de Fel'ereiro de 1757.'
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pimenta, ou de outro EJ't)alquer genero, vinte reis: Por
barrica, ou pipa, sessenta reis, frasqueiras dez rei,
sacca de cacáo vinte reis: Paneiro de cravo f' salsa dez
reis: Tudo em lugar das contribuições I' que,até agora
e pagav-ão nos sobredit.os generoso • : J

I E porque ainda· Yoníputados estes "acorescimQs
pelo que ati: agor'à rendião as sobreditas contribuições,
:;erião muito diminutos para alguma parte das refçridas
despesas: He o mesmo Senhor outrosim'servido, que
de qualquer fardo, ou caixa I bala, éu balote, que se
EJespachar na Alfande-ga » se paguem indisrinctamente
quarenta reis: De cada barril de sêcco J ou de m,olhadO',
vinte reis: De cada um quintal de fazenda» 'de. que se
fizer bilhete na Mesa dãs ESfivas, se paguem dez reis j'

e de cada barrica» ou pi pa', quarenta reis. Tudo sem.
clistincção de pessoa algurna~. posto que pvivih~giad~

seja" porque <todos interessã'onrya diligencia. e cuidado
de se consei:var 'e augmentar o Bem commum dd com.
mercio.. • " (" .

2- Na Casa dos· Cinco se pagará para esta contri.
buição trinta, reis por-cada volume gr~nde, ou pequeno';
perém nenhuma destas contribuiç<5es .se .entenderá iro.
posta em mantiment?!, -que !1ão pagão. direi~os, em
qualquer parte que seJao despachados: Os~NavlO , que.
vierem a este porto de Lisl;,oa. e nelle descarregarem
em todo, oti em parte, pagaiáõ' mil. e quinhentos reis;

C A P r T U L o xx.
'Do Cofre 'da ·'Jimla.. .

Para arrecadação das contribuições, e]ue se paga.
rem a esta Junta, haverá um cofre, guardado com tan.
tas chaves.d;ffer:.e"!.1teSl, gual1t9':; são o.Proyedor e Depu
tados della .. os quaes todos ficaráõ obrigados em geral
e cada um in Jolidum a responder pelas qt,;a tias, que
nclle se mettetem. No mesmo cofre e com s mesmas
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'arr:ccadações se fecha-ráõ os dinheiros pertencentes ã
contribuição dos Marinheires da India) separando-se
cada uma das sobredítas repartições dentro da melima
.caixa ~m contas differentes: E qualquer dos ditos ;Offi
ciaes, que confiar a .Slia chave, responperá pela falta.
'<que se aCQ:\r no.<§ofre, nas pr·imeiras contdS.
• 1 Haverá livros separados para o sobredíto cofre.
no qual estejão lançadas pelo Se€retario da Junta todas
'as quantias" qtle:ljl,eIIe se fech~rem ~ e com distincção
~ançará e Inesmo Secretario as quantias. que se extra
~hVrem) p.air~ constllr corpl facilidade o dinheiro, que se
acha no cofre ~ Flertenc~nte s~parlldamente ás 'repart~
'ções referidas.

. 2 Q~anclo finalizar o actual triennio, e depois ao.
nualmente _darão coma com entrega o Prov-edor e De•
.putadós,qlie &ahirem, aos qtle entorarem na administra_
çãe Gesta Junta: Pªra cujo effdto os que ficarem con
«flrvados para' o exerciciu" 'Será viS(f) haverem findo o
seu tempo para a cO!'!ta ~ elegendo-se para o acto dclla
u-m igua-l numero de PFssoas entre ás Deputàdos d.
lunta do Grá!) -Pará e Maranhão.., até que as referidas
comas sejão balanceadas 'e solJiadas por termo, assigna_
do por tpdas as pessoas, 'qu~ as tomarem na sobredita
fórma. A 12 de Dezeltlbro de 1756.

'losé Rodrriglus Bandeira. João l.uiz d~ Sousa Soiáo. João
Rodrigues Monteiro. Josl Moreira L-eal. Pedro Rodrigues
Godinho. iJlJtaJiio Ribúro Neves. João Luiz Alvares.

Registado na Secrelaria de ESlado dos Negocioe d9l\eino t DO LJ.r.
&1a JunIa do Commercio .a foi. 76••






	Portugal Leis_V.2_0001_M
	Portugal Leis_V.2_0002_M
	Portugal Leis_V.2_0003_M
	Portugal Leis_V.2_0004_M
	Portugal Leis_V.2_0005_M
	Portugal Leis_V.2_0006_M
	Portugal Leis_V.2_0007_M
	Portugal Leis_V.2_0008_M
	Portugal Leis_V.2_0009_M
	Portugal Leis_V.2_0010_M
	Portugal Leis_V.2_0011_M
	Portugal Leis_V.2_0012_M
	Portugal Leis_V.2_0013_M
	Portugal Leis_V.2_0014_M
	Portugal Leis_V.2_0015_M
	Portugal Leis_V.2_0016_M
	Portugal Leis_V.2_0017_M
	Portugal Leis_V.2_0018_M
	Portugal Leis_V.2_0019_M
	Portugal Leis_V.2_0020_M
	Portugal Leis_V.2_0021_M
	Portugal Leis_V.2_0022_M
	Portugal Leis_V.2_0023_M
	Portugal Leis_V.2_0024_M
	Portugal Leis_V.2_0025_M
	Portugal Leis_V.2_0026_M
	Portugal Leis_V.2_0027_M
	Portugal Leis_V.2_0028_M
	Portugal Leis_V.2_0029_M
	Portugal Leis_V.2_0030_M
	Portugal Leis_V.2_0031_M
	Portugal Leis_V.2_0032_M
	Portugal Leis_V.2_0033_M
	Portugal Leis_V.2_0034_M
	Portugal Leis_V.2_0035_M
	Portugal Leis_V.2_0036_M
	Portugal Leis_V.2_0037_M
	Portugal Leis_V.2_0038_M
	Portugal Leis_V.2_0039_M
	Portugal Leis_V.2_0040_M
	Portugal Leis_V.2_0041_M
	Portugal Leis_V.2_0042_M
	Portugal Leis_V.2_0043_M
	Portugal Leis_V.2_0044_M
	Portugal Leis_V.2_0045_M
	Portugal Leis_V.2_0046_M
	Portugal Leis_V.2_0047_M
	Portugal Leis_V.2_0048_M
	Portugal Leis_V.2_0049_M
	Portugal Leis_V.2_0050_M
	Portugal Leis_V.2_0051_M
	Portugal Leis_V.2_0052_M
	Portugal Leis_V.2_0053_M
	Portugal Leis_V.2_0054_M
	Portugal Leis_V.2_0055_M
	Portugal Leis_V.2_0056_M
	Portugal Leis_V.2_0057_M
	Portugal Leis_V.2_0058_M
	Portugal Leis_V.2_0059_M
	Portugal Leis_V.2_0060_M
	Portugal Leis_V.2_0061_M
	Portugal Leis_V.2_0062_M
	Portugal Leis_V.2_0063_M
	Portugal Leis_V.2_0064_M
	Portugal Leis_V.2_0065_M
	Portugal Leis_V.2_0066_M
	Portugal Leis_V.2_0067_M
	Portugal Leis_V.2_0068_M
	Portugal Leis_V.2_0069_M
	Portugal Leis_V.2_0070_M
	Portugal Leis_V.2_0071_M
	Portugal Leis_V.2_0072_M
	Portugal Leis_V.2_0073_M
	Portugal Leis_V.2_0074_M
	Portugal Leis_V.2_0075_M
	Portugal Leis_V.2_0076_M
	Portugal Leis_V.2_0077_M
	Portugal Leis_V.2_0078_M
	Portugal Leis_V.2_0079_M
	Portugal Leis_V.2_0080_M
	Portugal Leis_V.2_0081_M
	Portugal Leis_V.2_0082_M
	Portugal Leis_V.2_0083_M
	Portugal Leis_V.2_0084_M
	Portugal Leis_V.2_0085_M
	Portugal Leis_V.2_0086_M
	Portugal Leis_V.2_0087_M
	Portugal Leis_V.2_0088_M
	Portugal Leis_V.2_0089_M
	Portugal Leis_V.2_0090_M
	Portugal Leis_V.2_0091_M
	Portugal Leis_V.2_0092_M
	Portugal Leis_V.2_0093_M
	Portugal Leis_V.2_0094_M
	Portugal Leis_V.2_0095_M
	Portugal Leis_V.2_0096_M
	Portugal Leis_V.2_0097_M
	Portugal Leis_V.2_0098_M
	Portugal Leis_V.2_0099_M
	Portugal Leis_V.2_0100_M
	Portugal Leis_V.2_0101_M
	Portugal Leis_V.2_0102_M
	Portugal Leis_V.2_0103_M
	Portugal Leis_V.2_0104_M
	Portugal Leis_V.2_0105_M
	Portugal Leis_V.2_0106_M
	Portugal Leis_V.2_0107_M
	Portugal Leis_V.2_0108_M
	Portugal Leis_V.2_0109_M
	Portugal Leis_V.2_0110_M
	Portugal Leis_V.2_0111_M
	Portugal Leis_V.2_0112_M
	Portugal Leis_V.2_0113_M
	Portugal Leis_V.2_0114_M
	Portugal Leis_V.2_0115_M
	Portugal Leis_V.2_0116_M
	Portugal Leis_V.2_0117_M
	Portugal Leis_V.2_0118_M
	Portugal Leis_V.2_0119_M
	Portugal Leis_V.2_0120_M
	Portugal Leis_V.2_0121_M
	Portugal Leis_V.2_0122_M
	Portugal Leis_V.2_0123_M
	Portugal Leis_V.2_0124_M
	Portugal Leis_V.2_0125_M
	Portugal Leis_V.2_0126_M
	Portugal Leis_V.2_0127_M
	Portugal Leis_V.2_0128_M
	Portugal Leis_V.2_0129_M
	Portugal Leis_V.2_0130_M
	Portugal Leis_V.2_0131_M
	Portugal Leis_V.2_0132_M
	Portugal Leis_V.2_0133_M
	Portugal Leis_V.2_0134_M
	Portugal Leis_V.2_0135_M
	Portugal Leis_V.2_0136_M
	Portugal Leis_V.2_0137_M
	Portugal Leis_V.2_0138_M
	Portugal Leis_V.2_0139_M
	Portugal Leis_V.2_0140_M
	Portugal Leis_V.2_0141_M
	Portugal Leis_V.2_0142_M
	Portugal Leis_V.2_0143_M
	Portugal Leis_V.2_0144_M
	Portugal Leis_V.2_0145_M
	Portugal Leis_V.2_0146_M
	Portugal Leis_V.2_0147_M
	Portugal Leis_V.2_0148_M
	Portugal Leis_V.2_0149_M
	Portugal Leis_V.2_0150_M
	Portugal Leis_V.2_0151_M
	Portugal Leis_V.2_0152_M
	Portugal Leis_V.2_0153_M
	Portugal Leis_V.2_0154_M
	Portugal Leis_V.2_0155_M
	Portugal Leis_V.2_0156_M
	Portugal Leis_V.2_0157_M
	Portugal Leis_V.2_0158_M
	Portugal Leis_V.2_0159_M
	Portugal Leis_V.2_0160_M
	Portugal Leis_V.2_0161_M
	Portugal Leis_V.2_0162_M
	Portugal Leis_V.2_0163_M
	Portugal Leis_V.2_0164_M
	Portugal Leis_V.2_0165_M
	Portugal Leis_V.2_0166_M
	Portugal Leis_V.2_0167_M
	Portugal Leis_V.2_0168_M
	Portugal Leis_V.2_0169_M
	Portugal Leis_V.2_0170_M
	Portugal Leis_V.2_0171_M
	Portugal Leis_V.2_0172_M
	Portugal Leis_V.2_0173_M
	Portugal Leis_V.2_0174_M
	Portugal Leis_V.2_0175_M
	Portugal Leis_V.2_0176_M
	Portugal Leis_V.2_0177_M
	Portugal Leis_V.2_0178_M
	Portugal Leis_V.2_0179_M
	Portugal Leis_V.2_0180_M
	Portugal Leis_V.2_0181_M
	Portugal Leis_V.2_0182_M
	Portugal Leis_V.2_0183_M
	Portugal Leis_V.2_0184_M
	Portugal Leis_V.2_0185_M
	Portugal Leis_V.2_0186_M
	Portugal Leis_V.2_0187_M
	Portugal Leis_V.2_0188_M
	Portugal Leis_V.2_0189_M
	Portugal Leis_V.2_0190_M
	Portugal Leis_V.2_0191_M
	Portugal Leis_V.2_0192_M
	Portugal Leis_V.2_0193_M
	Portugal Leis_V.2_0194_M
	Portugal Leis_V.2_0195_M
	Portugal Leis_V.2_0196_M
	Portugal Leis_V.2_0197_M
	Portugal Leis_V.2_0198_M
	Portugal Leis_V.2_0199_M
	Portugal Leis_V.2_0200_M
	Portugal Leis_V.2_0201_M
	Portugal Leis_V.2_0202_M
	Portugal Leis_V.2_0203_M
	Portugal Leis_V.2_0204_M
	Portugal Leis_V.2_0205_M
	Portugal Leis_V.2_0206_M
	Portugal Leis_V.2_0207_M
	Portugal Leis_V.2_0208_M
	Portugal Leis_V.2_0209_M
	Portugal Leis_V.2_0210_M
	Portugal Leis_V.2_0211_M
	Portugal Leis_V.2_0212_M
	Portugal Leis_V.2_0213_M
	Portugal Leis_V.2_0214_M
	Portugal Leis_V.2_0215_M
	Portugal Leis_V.2_0216_M
	Portugal Leis_V.2_0217_M
	Portugal Leis_V.2_0218_M
	Portugal Leis_V.2_0219_M
	Portugal Leis_V.2_0220_M
	Portugal Leis_V.2_0221_M
	Portugal Leis_V.2_0222_M
	Portugal Leis_V.2_0223_M
	Portugal Leis_V.2_0224_M
	Portugal Leis_V.2_0225_M
	Portugal Leis_V.2_0226_M
	Portugal Leis_V.2_0227_M
	Portugal Leis_V.2_0228_M
	Portugal Leis_V.2_0229_M
	Portugal Leis_V.2_0230_M
	Portugal Leis_V.2_0231_M
	Portugal Leis_V.2_0232_M
	Portugal Leis_V.2_0233_M
	Portugal Leis_V.2_0234_M
	Portugal Leis_V.2_0235_M
	Portugal Leis_V.2_0236_M
	Portugal Leis_V.2_0237_M
	Portugal Leis_V.2_0238_M
	Portugal Leis_V.2_0239_M
	Portugal Leis_V.2_0240_M
	Portugal Leis_V.2_0241_M
	Portugal Leis_V.2_0242_M
	Portugal Leis_V.2_0243_M
	Portugal Leis_V.2_0244_M
	Portugal Leis_V.2_0245_M
	Portugal Leis_V.2_0246_M
	Portugal Leis_V.2_0247_M
	Portugal Leis_V.2_0248_M
	Portugal Leis_V.2_0249_M
	Portugal Leis_V.2_0250_M
	Portugal Leis_V.2_0251_M
	Portugal Leis_V.2_0252_M
	Portugal Leis_V.2_0253_M
	Portugal Leis_V.2_0254_M
	Portugal Leis_V.2_0255_M
	Portugal Leis_V.2_0256_M
	Portugal Leis_V.2_0257_M
	Portugal Leis_V.2_0258_M
	Portugal Leis_V.2_0259_M
	Portugal Leis_V.2_0260_M
	Portugal Leis_V.2_0261_M
	Portugal Leis_V.2_0262_M
	Portugal Leis_V.2_0263_M
	Portugal Leis_V.2_0264_M
	Portugal Leis_V.2_0265_M
	Portugal Leis_V.2_0266_M
	Portugal Leis_V.2_0267_M
	Portugal Leis_V.2_0268_M
	Portugal Leis_V.2_0269_M
	Portugal Leis_V.2_0270_M
	Portugal Leis_V.2_0271_M
	Portugal Leis_V.2_0272_M
	Portugal Leis_V.2_0273_M
	Portugal Leis_V.2_0274_M
	Portugal Leis_V.2_0275_M
	Portugal Leis_V.2_0276_M
	Portugal Leis_V.2_0277_M
	Portugal Leis_V.2_0278_M
	Portugal Leis_V.2_0279_M
	Portugal Leis_V.2_0280_M
	Portugal Leis_V.2_0281_M
	Portugal Leis_V.2_0282_M
	Portugal Leis_V.2_0283_M
	Portugal Leis_V.2_0284_M
	Portugal Leis_V.2_0285_M
	Portugal Leis_V.2_0286_M
	Portugal Leis_V.2_0287_M
	Portugal Leis_V.2_0288_M
	Portugal Leis_V.2_0289_M
	Portugal Leis_V.2_0290_M
	Portugal Leis_V.2_0291_M
	Portugal Leis_V.2_0292_M
	Portugal Leis_V.2_0293_M
	Portugal Leis_V.2_0294_M
	Portugal Leis_V.2_0295_M
	Portugal Leis_V.2_0296_M
	Portugal Leis_V.2_0297_M
	Portugal Leis_V.2_0298_M
	Portugal Leis_V.2_0299_M
	Portugal Leis_V.2_0300_M
	Portugal Leis_V.2_0301_M
	Portugal Leis_V.2_0302_M
	Portugal Leis_V.2_0303_M
	Portugal Leis_V.2_0304_M
	Portugal Leis_V.2_0305_M
	Portugal Leis_V.2_0306_M
	Portugal Leis_V.2_0307_M
	Portugal Leis_V.2_0308_M
	Portugal Leis_V.2_0309_M
	Portugal Leis_V.2_0310_M
	Portugal Leis_V.2_0311_M
	Portugal Leis_V.2_0312_M
	Portugal Leis_V.2_0313_M
	Portugal Leis_V.2_0314_M
	Portugal Leis_V.2_0315_M
	Portugal Leis_V.2_0316_M
	Portugal Leis_V.2_0317_M
	Portugal Leis_V.2_0318_M
	Portugal Leis_V.2_0319_M
	Portugal Leis_V.2_0320_M
	Portugal Leis_V.2_0321_M
	Portugal Leis_V.2_0322_M
	Portugal Leis_V.2_0323_M
	Portugal Leis_V.2_0324_M
	Portugal Leis_V.2_0325_M
	Portugal Leis_V.2_0326_M
	Portugal Leis_V.2_0327_M
	Portugal Leis_V.2_0328_M
	Portugal Leis_V.2_0329_M
	Portugal Leis_V.2_0330_M
	Portugal Leis_V.2_0331_M
	Portugal Leis_V.2_0332_M
	Portugal Leis_V.2_0333_M
	Portugal Leis_V.2_0334_M
	Portugal Leis_V.2_0335_M
	Portugal Leis_V.2_0336_M
	Portugal Leis_V.2_0337_M
	Portugal Leis_V.2_0338_M
	Portugal Leis_V.2_0339_M
	Portugal Leis_V.2_0340_M
	Portugal Leis_V.2_0341_M
	Portugal Leis_V.2_0342_M
	Portugal Leis_V.2_0343_M
	Portugal Leis_V.2_0344_M
	Portugal Leis_V.2_0345_M
	Portugal Leis_V.2_0346_M
	Portugal Leis_V.2_0347_M
	Portugal Leis_V.2_0348_M
	Portugal Leis_V.2_0349_M
	Portugal Leis_V.2_0350_M
	Portugal Leis_V.2_0351_M
	Portugal Leis_V.2_0352_M
	Portugal Leis_V.2_0353_M
	Portugal Leis_V.2_0354_M
	Portugal Leis_V.2_0355_M
	Portugal Leis_V.2_0356_M
	Portugal Leis_V.2_0357_M
	Portugal Leis_V.2_0358_M
	Portugal Leis_V.2_0359_M
	Portugal Leis_V.2_0360_M
	Portugal Leis_V.2_0361_M
	Portugal Leis_V.2_0362_M
	Portugal Leis_V.2_0363_M
	Portugal Leis_V.2_0364_M
	Portugal Leis_V.2_0365_M
	Portugal Leis_V.2_0366_M
	Portugal Leis_V.2_0367_M
	Portugal Leis_V.2_0368_M
	Portugal Leis_V.2_0369_M
	Portugal Leis_V.2_0370_M
	Portugal Leis_V.2_0371_M
	Portugal Leis_V.2_0372_M
	Portugal Leis_V.2_0373_M
	Portugal Leis_V.2_0374_M
	Portugal Leis_V.2_0375_M
	Portugal Leis_V.2_0376_M
	Portugal Leis_V.2_0377_M
	Portugal Leis_V.2_0378_M
	Portugal Leis_V.2_0379_M
	Portugal Leis_V.2_0380_M
	Portugal Leis_V.2_0381_M
	Portugal Leis_V.2_0382_M
	Portugal Leis_V.2_0383_M
	Portugal Leis_V.2_0384_M
	Portugal Leis_V.2_0385_M
	Portugal Leis_V.2_0386_M
	Portugal Leis_V.2_0387_M
	Portugal Leis_V.2_0388_M
	Portugal Leis_V.2_0389_M
	Portugal Leis_V.2_0390_M
	Portugal Leis_V.2_0391_M
	Portugal Leis_V.2_0392_M
	Portugal Leis_V.2_0393_M
	Portugal Leis_V.2_0394_M
	Portugal Leis_V.2_0395_M
	Portugal Leis_V.2_0396_M
	Portugal Leis_V.2_0397_M
	Portugal Leis_V.2_0398_M
	Portugal Leis_V.2_0399_M
	Portugal Leis_V.2_0400_M
	Portugal Leis_V.2_0401_M
	Portugal Leis_V.2_0402_M
	Portugal Leis_V.2_0403_M
	Portugal Leis_V.2_0404_M
	Portugal Leis_V.2_0405_M
	Portugal Leis_V.2_0406_M
	Portugal Leis_V.2_0407_M
	Portugal Leis_V.2_0408_M
	Portugal Leis_V.2_0409_M
	Portugal Leis_V.2_0410_M
	Portugal Leis_V.2_0411_M
	Portugal Leis_V.2_0412_M
	Portugal Leis_V.2_0413_M
	Portugal Leis_V.2_0414_M
	Portugal Leis_V.2_0415_M
	Portugal Leis_V.2_0416_M
	Portugal Leis_V.2_0417_M
	Portugal Leis_V.2_0418_M
	Portugal Leis_V.2_0419_M
	Portugal Leis_V.2_0420_M
	Portugal Leis_V.2_0421_M
	Portugal Leis_V.2_0422_M
	Portugal Leis_V.2_0423_M
	Portugal Leis_V.2_0424_M
	Portugal Leis_V.2_0425_M
	Portugal Leis_V.2_0426_M
	Portugal Leis_V.2_0427_M
	Portugal Leis_V.2_0428_M
	Portugal Leis_V.2_0429_M
	Portugal Leis_V.2_0430_M
	Portugal Leis_V.2_0431_M
	Portugal Leis_V.2_0432_M
	Portugal Leis_V.2_0433_M
	Portugal Leis_V.2_0434_M
	Portugal Leis_V.2_0435_M
	Portugal Leis_V.2_0436_M
	Portugal Leis_V.2_0437_M
	Portugal Leis_V.2_0438_M
	Portugal Leis_V.2_0439_M
	Portugal Leis_V.2_0440_M
	Portugal Leis_V.2_0441_M
	Portugal Leis_V.2_0442_M
	Portugal Leis_V.2_0443_M
	Portugal Leis_V.2_0444_M
	Portugal Leis_V.2_0445_M
	Portugal Leis_V.2_0446_M
	Portugal Leis_V.2_0447_M
	Portugal Leis_V.2_0448_M
	Portugal Leis_V.2_0449_M
	Portugal Leis_V.2_0450_M
	Portugal Leis_V.2_0451_M
	Portugal Leis_V.2_0452_M
	Portugal Leis_V.2_0453_M
	Portugal Leis_V.2_0454_M
	Portugal Leis_V.2_0455_M
	Portugal Leis_V.2_0456_M
	Portugal Leis_V.2_0457_M
	Portugal Leis_V.2_0458_M
	Portugal Leis_V.2_0459_M
	Portugal Leis_V.2_0460_M
	Portugal Leis_V.2_0461_M
	Portugal Leis_V.2_0462_M
	Portugal Leis_V.2_0463_M
	Portugal Leis_V.2_0464_M
	Portugal Leis_V.2_0465_M
	Portugal Leis_V.2_0466_M
	Portugal Leis_V.2_0467_M
	Portugal Leis_V.2_0468_M
	Portugal Leis_V.2_0469_M
	Portugal Leis_V.2_0470_M
	Portugal Leis_V.2_0471_M
	Portugal Leis_V.2_0472_M
	Portugal Leis_V.2_0473_M
	Portugal Leis_V.2_0474_M
	Portugal Leis_V.2_0475_M
	Portugal Leis_V.2_0476_M
	Portugal Leis_V.2_0477_M
	Portugal Leis_V.2_0478_M
	Portugal Leis_V.2_0479_M
	Portugal Leis_V.2_0480_M
	Portugal Leis_V.2_0481_M
	Portugal Leis_V.2_0482_M
	Portugal Leis_V.2_0483_M
	Portugal Leis_V.2_0484_M
	Portugal Leis_V.2_0485_M
	Portugal Leis_V.2_0486_M
	Portugal Leis_V.2_0487_M
	Portugal Leis_V.2_0488_M
	Portugal Leis_V.2_0489_M
	Portugal Leis_V.2_0490_M
	Portugal Leis_V.2_0491_M
	Portugal Leis_V.2_0492_M
	Portugal Leis_V.2_0493_M
	Portugal Leis_V.2_0494_M
	Portugal Leis_V.2_0495_M
	Portugal Leis_V.2_0496_M
	Portugal Leis_V.2_0497_M
	Portugal Leis_V.2_0498_M
	Portugal Leis_V.2_0499_M
	Portugal Leis_V.2_0500_M
	Portugal Leis_V.2_0501_M
	Portugal Leis_V.2_0502_M
	Portugal Leis_V.2_0503_M
	Portugal Leis_V.2_0504_M
	Portugal Leis_V.2_0505_M
	Portugal Leis_V.2_0506_M
	Portugal Leis_V.2_0507_M
	Portugal Leis_V.2_0508_M
	Portugal Leis_V.2_0509_M
	Portugal Leis_V.2_0510_M
	Portugal Leis_V.2_0511_M
	Portugal Leis_V.2_0512_M
	Portugal Leis_V.2_0513_M
	Portugal Leis_V.2_0514_M
	Portugal Leis_V.2_0515_M
	Portugal Leis_V.2_0516_M
	Portugal Leis_V.2_0517_M
	Portugal Leis_V.2_0518_M
	Portugal Leis_V.2_0519_M
	Portugal Leis_V.2_0520_M
	Portugal Leis_V.2_0521_M
	Portugal Leis_V.2_0522_M
	Portugal Leis_V.2_0523_M
	Portugal Leis_V.2_0524_M
	Portugal Leis_V.2_0525_M
	Portugal Leis_V.2_0526_M
	Portugal Leis_V.2_0527_M
	Portugal Leis_V.2_0528_M
	Portugal Leis_V.2_0529_M
	Portugal Leis_V.2_0530_M
	Portugal Leis_V.2_0531_M
	Portugal Leis_V.2_0532_M
	Portugal Leis_V.2_0533_M
	Portugal Leis_V.2_0534_M
	Portugal Leis_V.2_0535_M
	Portugal Leis_V.2_0536_M
	Portugal Leis_V.2_0537_M
	Portugal Leis_V.2_0538_M
	Portugal Leis_V.2_0539_M
	Portugal Leis_V.2_0540_M
	Portugal Leis_V.2_0541_M
	Portugal Leis_V.2_0542_M
	Portugal Leis_V.2_0543_M
	Portugal Leis_V.2_0544_M
	Portugal Leis_V.2_0545_M
	Portugal Leis_V.2_0546_M
	Portugal Leis_V.2_0547_M
	Portugal Leis_V.2_0548_M
	Portugal Leis_V.2_0549_M
	Portugal Leis_V.2_0550_M
	Portugal Leis_V.2_0551_M
	Portugal Leis_V.2_0552_M
	Portugal Leis_V.2_0553_M
	Portugal Leis_V.2_0554_M
	Portugal Leis_V.2_0555_M
	Portugal Leis_V.2_0556_M
	Portugal Leis_V.2_0557_M
	Portugal Leis_V.2_0558_M
	Portugal Leis_V.2_0559_M
	Portugal Leis_V.2_0560_M
	Portugal Leis_V.2_0561_M
	Portugal Leis_V.2_0562_M
	Portugal Leis_V.2_0563_M
	Portugal Leis_V.2_0564_M
	Portugal Leis_V.2_0565_M
	Portugal Leis_V.2_0566_M
	Portugal Leis_V.2_0567_M
	Portugal Leis_V.2_0568_M
	Portugal Leis_V.2_0569_M
	Portugal Leis_V.2_0570_M
	Portugal Leis_V.2_0571_M
	Portugal Leis_V.2_0572_M
	Portugal Leis_V.2_0573_M
	Portugal Leis_V.2_0574_M
	Portugal Leis_V.2_0575_M
	Portugal Leis_V.2_0576_M
	Portugal Leis_V.2_0577_M
	Portugal Leis_V.2_0578_M
	Portugal Leis_V.2_0579_M
	Portugal Leis_V.2_0580_M
	Portugal Leis_V.2_0581_M
	Portugal Leis_V.2_0582_M
	Portugal Leis_V.2_0583_M
	Portugal Leis_V.2_0584_M
	Portugal Leis_V.2_0585_M
	Portugal Leis_V.2_0586_M
	Portugal Leis_V.2_0587_M
	Portugal Leis_V.2_0588_M
	Portugal Leis_V.2_0589_M
	Portugal Leis_V.2_0590_M
	Portugal Leis_V.2_0591_M
	Portugal Leis_V.2_0592_M
	Portugal Leis_V.2_0593_M
	Portugal Leis_V.2_0594_M
	Portugal Leis_V.2_0595_M
	Portugal Leis_V.2_0596_M

