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COLLECCAO CHRONOLOGICA

:,

LEIS EXTRAVAGANTES,
POSTERIORES A' NOVA COMPILAÇÃO

DAS

ORDENAÇÕES DO REINO',
PUllLlCADAS- EM 1603.

JJesde este aTmo atJ o de 1761 confonne ás COLLECÇÕES, qlle dOlfllcllaJ
se fizerão e inserirão na edição Vicentina destas do onno de 1747,
tl sell ApPBNDIX do de 1760& A's f{lloes nccrescériio nesta edição as
compiladas por Fo DA C. Fl\&NÇA. em slIas Addições c Appendixo

:Recenseadas todas, accuradamente revistas e frequentemente
emendadas de muitos erros e faltas daquellas e outras edições,
por J. lo DE F.

TOM. I. DE DECRETT., CARTT. , ETC.

Que compreSnde os Reinados de Fi/ippe II e III I;
e os dos enhor'es. D. João Ir, D. Aflol/so rI 1

Do. Pedro-II, e D. João r.

COIMBRA;
NA REAL.. IMPRENSA DA UNIVERSIDADE..

l,8 1 9.

Por ResfJ/uf"O de S. Moges/ade de 2. de Setembro de 1786.





Explorará o mesmo Professor (do Direito Palrio) ,

se sobre a materia do mesmo titulo (da Compilação

Filjppina) , de que trata.., se derão depois delle algumas

providencias pelas Ll!IS EXTRAVAGANTES, ALVARÁS e Assentos

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

ellas o Direito da dita Compilação Filippina, etc.

EST.1'1'T. DA UNIVERSlDADE Liv. II. Tit. VI. Cap.IIL §. 7'



DE
~

LEIS EXTRAVAGANTES,
..

POS'fERIORE A' NOVA COMPlLAÇAO

DAS.
e..,

ORDENAÇOES DO REINO,
PUBLlCADAS EM 1603.

Ord. Liv. 1. Tit,' 60. ~ Rubr..

Carta d' E/Rei, em que determinou o modo) com que st
havíao de smtmuar as Residmrias..

VI a Consulta do Desembargo do Paço. etc.; e 160(;
no que toca ao despacho das Residencias. hei por
bem. que se continue na Casa da Supplicação pela
ordem. que tenho mandado dar. de que haja sempre
neIlas seis Desembargadores. deputados particular
mente para este effeito; e que delles nomêe o Rege-
dor os qll1e se houverem de achar ao despacho de
-cada Residencia; eom declaração) que. quando se
pronunciar. que se deve proceder ordinariamente con-
tra os SYl1dicados, levará o Corregedor do Crime da
Côrte, a que tocar) os processos ao dito Tribunal,
para com eIle se sentencearem pelos ditos Desem
bargadores, e se dar conta das sentenças ao Desem
.bargo do Paço, para nelle se saber o procedimento,

Dure". ) Caril., t/C. 'Iam. 1. A
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~n -E C R ~ TOS ,

dos ditos Ju1ga3orés. e se tratar cânformé a isso dos
seus ,despachos; com Q·.que se sat.isfaz ao intento.
cotn -que se· propunha. que o d~pacho das diras
Rcsiden'cias· devia correr pelo dito Desembargo. etc.

Em Carla de Sua Magestade de 3 r de Abril de r 606-.

Li,. 7' da Supplicação foi. ,1.35,.

Ord.• L.iv. lL. rrit. 6. §. 4'
.... .. li'" ~ •

Carla d!-'l1'liRci-~ lflt q~JC de.termina, qttt! 110S Aggr.avoj,
q"ie são dependeffcia de SeHtenças definitivas, haja lantos
volos 11as ditas dependencias, como -hou·ve nas drjinilivas.

)

Vl. uma consulta d'o Desembargo do -Paço' sobre
Gabriel Rodrigues;. e approvo. que nos instrumentos
de Aggl'avos de depenl:iencia·s 'd'ilS Sentenças definiti.
vas se achem os Desembargadores, que farão n~s'

Sentenças. confdrme ao Estilo. que sempre se guar.
dou nu Casa da 'Süpplicação: oe assi ordenareis. que
se cumpra no caso do di.to. Gabriel Rodrigues, e'nos
semel ha nteso
- Em Carla de Sua Mqgeslade de 2l:l- de- J~lho de .1607.-

-·I;.iv. 7' da Supplicaçao foi. r49'

Carta Regia" em que Je mandou, .que a Rdtlçã~ cumprll
os D'e'Spachos 'dos l)eumbarj[adores do Raço, e se n(i,
cfJtmlltem Renuncias de Officios para Do/es, nem. '.
JJuefn!fargo (zcceit'e taes.. Requerimcnl<Js. _

1607. POr a~gulT/as -Clli'tas vossas· ehte~di a dú-vidn , que·
o. Regedor da Ca'sa 'tia 'Supplicaçãl> tem em cumprir
Os: 'Despach.os 'doa. Mesa do. Desembarg~ do. Pll.Ç.O:i~



C A Jt TAS. ~Tt.

par~cendo..lhe-, que são Portel rias , pelas quaes se não
pódc fazer obra conforme a Ord.enação J e uma ~r~
'Y isão minha, por que o defendI j com que pararao
~lguns despachQs. segundo. me' escrevestes J de que
tjve desprazer: e ha'\lendo V1Sto os apontamentos das
razões. em que se funda esta dúvida j e para que de
tpdo cesse. e os inconvenientes J que della podem
reo'escer ao despacho das partes, e boa administraçã(J
da justiça: Hei po~ bem e mando J que o Regedor,
e Desembargadores da Casa da Supplicação cumprão
os despachos. J sendo assignados ao menos por dous
Desemba.rgadores do Paço nos casos seguintes, ~.em

mais. Qutra Provisão, como atégora se costumou, pela.
dilação. que poderia hav~r J havendo.se de fazer Pro"'l
'Visão em fórma. por mim., QU por elles assignada.

Podcráã os Desembargadores do Paço commettet
aes Oesembargadores da. Relação 'I que. lhes parecer.
'lejão as petições li: :>entenças., de qLJe as partes pedi...
rem revista j e que lhes vão fazer Relaç.ão do gue lhes.
p'ar-ecer, e levaráú sua tenção por escrito. corno se
costuma.

Mandaráõ pedir informação aos Desembarg;tdo...
J;es J que forão Juizes da sentença J quando' as partes
wedirem .. que possão seguir a appelIação, ou aggravo.
sem embargo de se n~o appellar em tempo J e se
haverem as sentenças por desert~s , e não seguidas.

. J?ode.r-áõ commetter aos Qes'embargadores, qu~
veJ:lo os autos J em que se pede restituição d~ fama'l!:
~u de 'OUl{ra inhabilidade plor sentença.. •

Podeuláõ. mandar vir a devassa dos casos de mor.'
te J que- na .Côrte. clc~>ntecêr.ãQ· por 'Cajão J aind~que
estem no JUIZO do Cnme da C,Ôrtc J quando dt;lla se.
pedir: perdão•.

Cometteráõ aOSl Corregedbres) do Crirn~ da Côrte
a~ devl\ssas de todas as Resideoci;ls J que se tomarem
a todos JuJgadoreã e Officiaes de· Ju.stiça dp Reino.
para 0& despaçha,rem. cm Rela~ão ç,om os Desembar-

A2 .



DECR.RTO!,:

°gadores J que para 0° despacho deIlas por minha
Provisão particular tenho nomeado: e primeiro que
publíquem oa ~entença J irão dar conta ao Desem
bargo do Paço, pelo muiro que importa a meu
serviço, ter-se nelle perfeita noticia de como os Jul
gadores em seus cargos me servírão.

E por quanto muitas vezes as partes aIlegão em
bargos a pas~arem pela Chancellaria as Provisões, que'
por mim I ou pelos Desembargadores do Paço sã()
assignadas; nos casos, em que elles as podem assignar ,
poderáõ c~mmetter o conhecimel'lto dos taes embargos
ao Juizo da Casa da Suppticação. a quem a materia
tocar, para os despacharem em .Relação com os Des
embargadores. que para isso o Regedor lhes nomear.

°Commetteráô aos DesembaOrgadores, que lhes
parecer, que. vejão os papeis e autos, que muitas
vezes se ajúnt~o âs p>étições. em que as partes pedem
°Cârtas wirivots, e irão dar seu- pa-recer á Mesa por
palavra, ou por· escrito, como se lhes ordenar.
° Podelláõ eominetter aos Corregedores da Crime
De .minha Côrt,e as devassas 'o q~e ~e tirarem por par
ticular Provisã'o rní-nha', ou dos Desembargadores do
Paço I nos Casos, em que- por seu Regimento podem
mandar devass'ar ; e as despacharáõ em Relação. comOi
for }usti~] • com os Desembargadores' , que o Regedor
para isso lhes nomear: e esta mesma commissão pode...
ráõ fazer nos feitos. que por simples petição podem
avocar °na fárma da Ordenação.

Poderáõ. por seu despaeho, chamar o Juiz e
Procurador dOa Coroa, para o dia, que lhes for assi
gnado, e serem' com elles ouvidos os Prdados.. ou
seus· Vigarioso J ou quaesquer outros Ju izes Ec€o!esiasti..
cos,_ qu~ tra~arem de us~rpar n~inha jurisdicção Real.

Os iAstl'l1mentóso-dosoaggravéfs, que se tirarem
doso Desembargadores, q~e andão em alçada, sem
a~pellação0, nem aggravo. na· fórma da Ordenação.
p"'od,eráõ commetter ao~ Desemba\r~adoresdos Agg~ac~

, -



C A It TAS, ETC~ 5·

vos, para os despacharem como for justiça, na fórma
do seu Regimento: e da mesma maneira po~e~áõ

commetter as petições, que os condemnados por IOJU
rias verbaes podem fazer das Camaras, que os con.
demnárão. na fórma da Ordenação, aos Desembar
gadores da Relação, a que u caso mais direitamente
pertencer.

Podtráã por despacho pedir ao Desembargador,.
que lhes bem parecer, inforn~ação. quando lhe for
necessaria, para despacho .de algumas petições, ou
papeis, a qual enviará á Mesa por escrito: e sendo
o caso de qualidade. qu'e pareça, que o Desembarga
dor deve informar mais particularmente ~ em pesioa,
irá· o dia, que para isso lhe declararem.

Nos casos, em que, conforme o seu Regimento,
os Desembargadores do Paço podem perdoar. poderáõ
pedir rnformação ào Corregedor do Crime da Côrte ~

ou ao Desembargador, que por minha Provisão par
ticular tiver alguma devassa. Oll ao Desembargador"
que deu a sentença; a qual lhe enviaráõ por escrito,
ou irão dar por palavra .. como se lhe ordenar, que
mais. convier ao caso.

Nos casos, em que os Desembargadores do Paço,
conforme a seu Regimento, podem dar em fiança;
poderáõ pedir informação 30 Corregedor do Crime
da Côrte, ou a quaeaquer outros Desembargadores t

que tiverem os ~utos e culpas.
Nos casQs, que acontecerem na Côrte, e cinco

legoas ao redor ç\ella t poderáõ commetrer a diligen
cia, que lhes parecer necessaria. aos Desembargadores;
é· commetteráõ aos Corregedores de minha Côrte
e aos Desembargadores ,. que lhes parecer. tirarem
devassas dos casos, que conforme a Ordenação se
podem devassar: e acontecendo caso de tal qualidade t

que por minhas Ordenações se não permitta devassar;
com informação, que delle tiverem, e com élS razões ..
que se lheS offerecerem t. mo <;onsultaráõ ,para eu man-



dar provêr: t cromo fór justiça; e havendo perigo na
tar.dançéll) o consultaráõ ao Vice-Rei j e com seu, pare
cer se'passará para isso Provisão por elle assignada)
que ter.á força pelos quatro mezes t que tenhQ orde-l
naGlo.

~ando se pedir licenç.a para. v.enqa t ou tnoca>
de bens de Morgado) ou Capellas e bens dotaes nO:l
casos) eIn que os Desembargadores do Pa-ço o podem
faur conforme a seu Regimento j poder.áõ cornar in
forma~ão) ou mandar faz~r flS mais diligel)cias. ql'Je
bem lhes par.ecer t pelos. Desembargadores.e Corre..
gedor.es do. Ci v.el" da minha Côrte. as quaes lhe darão
por pal"avra •. ou lhe enviaráõ· por escrito. como no
despacho se or.clenar.

~ando se pedir informação de doação de certa
cousa·) que uma pessoa fizer a outra t poderáõ com...
meUer a:'- diligencias, sobre isso necessarias. aos Corre
ged@res do Cível- de minha Côrte no caso. em que
na [órma d'e seu Regimento. o podem passar.

E tudp 0 que se contém nestat minha ~arta.

hei- por bem e mando) que se cumprro 6 guarde
sem réplica a'lguma; e para que assim se faça t c:
haJa em rodo o tempo noticia· desta Resolução, orde
nareis t que se traslad:e no livro das lembranças da
Mesa do, Desem:bargo do Paço. e nos dos AcordãO$
da Casa da Supplicação. em que se costumão1registaD
as Cartas e Provisões s~rnelhantes. '

João Brol1dão Soar!!s•.

Em Carta de S.ua Mages/ade de II de Agosto de 1607.

Ljv. 7, da Supplic~io foi. 1~3.



C A R TAS, !Te. 7

'Ord. Liv. 1. Tit. 5. §. '7·

Cartil d' ElRei, em que matlda rer;ommendar a ofjurvanfia
da Lei, que prohibe o fil'zerem os Des~mbargado1es

visitas mais que.U1JS (l ~u'ros .. que he Q Lei de ~3 de
Novembro ,de 1612.

PElo muito, que desejo, que' na administração da 1·610
Justiça se proceda com toda a inteireza e cuidado
devido, e os Ministros, a- cujo cargo está exercitala,
sejão respeitados) como convem. e se lhes tire qual--
qu(fr occasião de poderem faltar ás suas obrigações; me
pa-recell encommendar-vos muito, co~o o faço. qu~

na primeira Sexta feira, em que) depois de receber
esta Cura) fordes á Casa da Supplicação • advirtaes aos.
Desembargadores de1la) que recebi desprazer de haver
sido informado, que não gual:dão a nova Lei (I),
por que lhes está prohibido visitarem pessoa alguma;.
significando.lhes .. q ue não poderei dei.ll.3r de-estranhar

, muito qualquer excesso, que .daqui em diante houver
no cumprimento ddla ; e que devem acudir á Relação
juntos) e a· hora certa'; para que se faça despacho
em todo o tempo, que para isto está 'signalado (2) ;.
e o Regedor possa logo repartir a·s Mesas, como
tumprir. E aos Juizes da Cor-oa e Fazenda direis'
.cm particular. que tenho 'entendido, que dei-xão de
ir: á Relação nas .manhãas - dos dias. em 'qU6 sâe
obrigadbs. a ir despachar ás tardes no ,Conselho da
Fazenda, de que proeede estarem muitas cousas retaD
dadas; e-que por. quanto est.a introducçãb he nova e·

-sem fundamento. e eu me não hei por bem servido,'
della. lhes -mando, que acud~o todos os dias·á Re...

(1) V. Alv.• de 2.3 de Novembro de 1612 , e Caril. 'ue :1.5 di l\eY~
reiro de 1628" e de 6 de Outubro de 1633. .

(2) ~. '~arl. de :ao.de Julho de 1622.



s DECRETOS.

lação J posto que ás tardes hajão de ir ao Conselho
da Fazenda; e ao Regedor encarregareis muito da
minha parte a execução do que fica referido J para
que saiba como se procede neHa ; e havendo algum
descuido I valo faça saber I para me avisardes. e-s'e
provêr de remedia mais efficaz. sendo assi necessario,.
- Em Caria de S. Mages/ade de 16 de Dezembro 1610.

Liv. 9' da Supplicação 1'01. 27' verso com o mmo de 1614.

Ord. Liv. 3. Tir. 2f t §',5'

Carla I em que se detenniwHl 7láfJ pudessem ser remsndos os
Ministros dos 'lribunaes por cousas I que mI/tI fal/em.

1611 TEndo entendido I que algumas vezes costumão
ser recusados de suspeitos os Ministros dos Tribunaes
desse Reino I fundando-se as suspeições em materias.
que por razão de seus Officios tratão nelJes; e porque
isto he de grande inconveniente J e contra a liberdade
e auctoridade I com que he razão. que os ditos Mi.
nistros procedão: Hei por meu serviço e mandq I que
daqui em diante não se lhes possão intentar suspeições
fundadas nas materias J que tratarem e praticarem,
exercitando seus Officios nos Conselhos e Trjbunaes J

em que servem; mas que sQf;T\enre possão ser recu
sados pelas coUsas t que ndles praticarem fóra do
negocio J sendo merecedores disso. com declaração J

que ainda as taes suspeições se não poderáõ intentar.
sem as communicar primeiro com a pessoa I que.
estiver no governo des~e Reino; e que 'sem licença
sua não poderáõ ser neHas testemunhas os outros ,Mi.
nistros. que assistiflem nos ditos Tribunaes; do que
me pareceu avisar-vos I para que o tenhaes enteIldido,
e ordeneis J que se execute pontualmente.

. Chrislováo Soares.
Em Carta de Sua Mages/ade de 20 de Julho 16IJe
Li,. 7' da Supplicaçã. foI. a26.
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Ord. Liv. I. Tit. I. §. 38•

,

Carta d' EIRâ t tm· que u mandou declarar, que para ,
provimento dSJ Ojjicios da Casa da Suppli((1fão se}a
·de pedir sempre informarão do Regcder•

.SUa Ma~estade pOr Carta sua de 30 de Dezembro I6u
do anno passado manda t que t quando se tratar do
despacho dos Officios dessa Relação. se peça sempre
a Vossa Senhoria informação do .seu procedimento por
carta sua na fórma do Estilo j de que aviso a V. Se.. '
nhoria, para que o saiba: e ao Desembargo do Paço
se tem avisado tambem disto t para que tambem te..
nhão lá noticia desta Ordem de Sua Magestade t e se
proceda conforme a eIla. N. Senhor guarde a V.Senho.
ria t como desejo. De casa la de' Janeiro de 1612.

Chrislováo Soares.,
Em Carta de 30 de Dezembro de 16 I I.

1.i'f. 7- da Supplicação foI• .25 lo

Ord. Li\'. 5, Tit. 139' §. 6.

.:t

Resolução em 'lHe se determinou t que (JS presos da Mise..
ricordi-a hão de ir sollos) sem dar fianfo) ainda que. I

dtgredo sej" de mais de seis annos.

. SENHOR.

OS. presos condernnados em degredo para Africa
ate se~s annos) dando fian~a de vinte cruzados por
.cada a.nuo) se lhes dá licença, para soltos irem
çumprrr seu dc;gredo j e de sete annos por diante nã()

purell~ ~ Caril. ,~Jç... C},'om! l. .B.



,Ia DEêRR'l"aS,

pôclem. ir) senão embarcados: assi.o..dispoem a Ord.
do Liv. 5, 'lir. 13'2. §. I. J e assi se usa. E porque,
conforme a uma Provisão J que a Misericordia desta
Cidade tem J e conforme a Ord. do Liv. 5, Cfil. 139.

·§.6. J os presos pobres do rol da Misericordia da cadeia
da Côrte vão cumprir seus degredos soltos, sem darem
fiança: Vem em dó'vida J se se deve entender esta
prerogativa da Misericordia nos que sã.o condemnados
para Africa até seis annos sómente) em todo o caso,
pósto que o degred0 passe de sete annos; no qual
C~so J conforme a Ordenação acima allegada ~ qs de.
'gradados hão de ir embucados. Isto he dúvida antiga J

importa manda!a Vossa Senhoria resolver. Nosso
Senhor dê a Vossa Senhoria. tudo o que póde. 25 de.
f,evereiro de 1613:

JrroJtymo Cabra!.

Portaria dQ Secretario d' Estado.

SEjão soltos os presos J que se livrão pela Miseri
cprdia .. connemnados em degredo para Africa, posto.
que passe de seis annos,. vi&ra a Provisão ~ ql\e se
~ppresel1ta J e o Estilo J de que nisto se usa; porque
assi o manda o Senhor Vice-Rei. Em H de Maio.
\le 1613.

Chris.tovãq Soares.
Liv. 7. da Sllppli.caçao foI. 2g0.

Ord. Liv. 5, Tit. 80. á Rulir.•

.Carta.J em que se reco1nmendou a observancia da prohi-
bição dos pisto!êtts•.

E ' ) :.,
Nc-ommendo-vos ~uiro J q-t.4~.f-aç~~ gt:Ja.Jld'ait jnt~i;'

ra mente a'S Leis J qtíe tratúo da prohibição' dos pisto•.
lêres j e que.. a~si por VQssa via" coin-o ~la dos TJi~

f •



C A R T J; S» ET.

bunnes, a que toca, se d~ para isso aos Corr~gedores
e Ministros de Justiça a ajuda e calor n CC:lSéHl()., sem
respeito de Ipessoas, de maneira, que não haja falta
na execução, fazendo-lhes entender I que, o que daq~i
em diante succeJer em contraJ"Jo I se lhes ha de atlrt
buir a elles: e sobre tudo vos encarrego, que trateis
de fazer executar e gIJardar com grande pontualidade
as Leis da nova reformação da Justiça J que manoei
fazer em 6 de Dezem bro de 161.'2 J e se pu bl icárão
em 29 de Janeiro de 1613; e especialmente as que
tratão da fórma das suspeições, que se hão de inten
tar aos Juizes, para que as causas cíveis se abbre
viem; e os crimes lenhão a devida execução. que
convem: e que para tudo o que fica referido façais
dar logo as ordens necessarias, assi aos Tribunaes.
que residem ne sa CiJade. como á Casa da Relação
do Porro J vigiando o cumprimento dellas, de ma
neira, que se consigão os effeiros I para que farão
ordenadas. Cbristováo Soares.

Em Carta de Sua Magestade de 7 de Abril de 16140

~iv. 9. àa Sapplicação fo~. 18. vm.

t

Ord. Liv. II Tit. 10. §. I.

Carla d' EIRei I em que se determina, que as causas cri
mes. intentadas criminalmente. ainda contra Offiriaes
da Faz.enda, se hão de determinar na Relaçáo.

HAvendo visto a vOssa carta de 6 do presente.
.por que me déstes cont~ de como se te!TI entendido a
·Provisão. que mandei passar. para se despacharem
no Conselho de minha Fazenda as cousas tocantes a
ella, me pareceu dizer-vos, que na mesma confor
midade ordeneis. q.l1e se proceda, e a dita Provisão
Ile não entenda. nem pratique nas causas crimes.

B ~
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intentadas criminalmente. posto que sejão contra Of
ficiaes da Fazenda; e que sem embargo do que
ulti"mamente se vos escreveu, or.deneis. que as culpas
çe Anronio Furtado e Domingos de Pina se determi.
nem. na Casa da Supplicação, na fórma , em que se
j~lgárão as d.os outros Officiaes da ~azenda.• contra
o que agora se procedeu. Christovao Soares.

Em. Carta de Sua Mageslflde de 23. de Abril dt 1.614
Liv. 9' da &Ilpplicaç~o foI; 19. vers•.

Ord. Li.V •. I. Tit. I •• §. 40.

Carta d'EIRei, em que de.c!ara.,. que mal/da. recoml/Je11dar
1/0 f/ict-Rei a promplidã.r; ~o pagamel'1I0 dos. ordenado!
dos De.um.,bargadores.. .

]():I4 1\.1 Anoe~) de Vasconcellos, Regedor amigo: eu
EIRei vos env·iG muito saudar. Recebeu-se a vossa.
cana de 17 do mez passado;. e muito vDs,agradeço o
cuidado., que 'tivestes de me avisar de como se não
fazem aos f)esembargadores os pagamentos 'de seus.
ordenados na fórma , que eu havia mandado: ao Bispo.
Vice-Rei se escreve-, que faça logo· remediar isto:.
c eu esgero, q\lC me aviseis. s~ se executa a.ssi. No
que me' apontais ácerca de se encãrregar a distribuiçíiá
dos feitos. a um Qesembargador extravagante, não ha
por hora· que· alterar (I): e para que se fàça cumpri•..
dame-nte, vos encommendo muito. que da minha
parte advina·is.ao.·Chanceller. acceite aqudla occ.upação
com a pontualidade, que delle se espera. e tanto
importa á boa. admiIÚstração da justiça;, significa,rli
do-lhe, qu~ me haverei por.servido d'elIe o cumprir
assi. Escrito em Madr-id a 4 de-Junho de.16J4' REi•.

(I) V. Alv. de -22 de Novembro de· 1615

1,iv, 9. díl SuppIita~ão foI. ;.l2f ~rs,.
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Ord. Liv. I. Tit. 1. §. 10.
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Carta d' EIRei J em que se determina, que havendo incon
vmien/e em se Ira/ar dns suspeições postas a algum
Desembargador, e ellas sáo n%rias ) passe h;go a (Jutr9
Juiz sem mais cenhecimento.

VI duas Consultas do Conselho d~ Inquisição: uma 1614
sobre as denunciaç6es e manifestações das fazendas
sobnegadas , pertencentes ao Fisco Real; e para evitar
os enganos e inconvenientes, que se considerão nisto,
se ordenará J que daq~i em diante se fação as ditas
denunciações ante o Procurador da Coroa e Fazenda,
sem embargo de se fazerem tambem ante o Juiz
do Fisco;. e que o Regedor da Casa da Supplicação
dos Descrnbargadnres .della lhe nornêe por Adjuntos',
quando· se houverem de deipachar as causas fiscaes»
os q\le lhes parecer mais a proposito. Outra sobre:
as susp'eiç-óes, que Sebastião Rodrigues pertende in
lentar ao Doutor Antonio de Carvalho, Juiz do Fisco:
e vista a. notoriedade e causas provadas das ditas SUi
peições: Hei por bem, que se escuse tratar dellC\lii
pelos termos ordinarios; e que se ordene ao Regedor J

qJ.le dos-Desembargadores t que cstavão nomeados por
Adj!Jntos dI:> Juiz do Fisco t eIej!1 um ) que o sejá
nas demandas) referidas na petição do dito Sebastião
Rodrigues t e um Escrivão para eIlas: e que quando
Otltras partes intentarem suspeições ao Juiz do Fisco
e seu Escrivão" requeirão ordinariamente ao Chan~

celler da Relação; e sendo julgados por suspeitos.
dê o Regç:uor Juiz e Escrivão conforme a Ordenação.

Ch,ii/O'lJáo Soares.
Em Càr/a de Sua Mages/ade) registada tia Relação ~

1.1 de Setembro de 16 I 4•
.Liv. 9' da Supplica,â. foi, a6. :
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--------
Oru. tiv, I, it. I. §. 6.

Corla d' EI Nfi, em q/{( Jt otderm. '//(( 0$ r,itos das 1"es7.
dmcias se despachem em iV/fsa grande, e se llomtem

- AâjllJ/tos 110 {JlesnJO pOJZt() do despacho.

1614 MAnoelde Vasconcellos. amigo: Eu ElRei vos
envio muito sauoar. Desejando eu, que o despacho
das residencias dos Julgadores, que andão em meu
-Serv iço, se faça com todas as prevenções possi veis.
para que nelle se proceda com a justificação e intei.
reza, que convem I sem que os synélicados possão
perverter com negociações e por outros meios o que
nisto se pertende por bem da Justiça. que tanto con
siste em se saber o como vivem e a administrão os
'Ministros, que a exercitão: Hei por bem e mando •.
que daqui em diante se despachem as ditas residencias
em Mesa grande em vossa presença; e que vós nomeeis
para a determinação dellas os A,djuntos J que vos pare.
cer • fazendo-o no mesmo ponto, er:n que se houverem
de ver em Relação, para que ãssi não haja lugar das
partes procurarem favores, e intentarem outras diligen
cias ;e que se não use mais da ordem, que neste par.
ticular estava dada nessa Casa por uma Carta minha,
escrita ao Regedor vosso antecessor I o anno de 16°7 •
pela qual 'se nomeárão seis DesembuTgadores. parà
delles se escolherem sempre os Adjuntos das ditas re•

./'sidencias (r). E posto que pela confiança I que'de vós
faço I e pela satisfação ... que tenho, de que bem me
servís neste lugar I pudéra escusar.se f:'tzer-se-vos ad.
vertencia neste negocio; to~avia por eIle seI' de tanra
importancia. me. pareceu encarregar-v?s por esta jun
tamente quanto convem ~ que os Adjuntos) que njl

(l) V. ·Can. de âI ue J\bril de 16qG~
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fórma' do que pOJ' ella vó~ ordeno nomeàrdes, srjão
de conhecida inteireza, e dos mais zelosos da admi.
nistração da Justiça, e o muito, que vai em que
se proceda com roda a consitleraç<ío J que a elJa con
vem nos de pachos das ditas rcsidcncias J e conform.e
o escandalo. ~lue houver dos syndicudos ~ e qlle os
processos sejão vistos atempe J que o haja bastante
para se trarar desta materia, com0 a qualidade della
o pede. E po.rque este Assento convem J que dure
.a respeito das convenicncias de meu serviço e 00
bem commum , que delle se esperão conseguir J vos
encornmendo muito J que o façais tomar em lem
brança no )ivro da Relação J onde mais (~umprir.

·na fórma que se tinha feito com a dita minha Carta
do anilo de J 6°7, para que a todo o tempo se saiba os
respeitos, que nella se ti verão J e se possa dar á exe
cução ao ldiante, comQ nella ~e cootem. Escrita em
Lisboa a J 8 de Outubro de 16[4' REI.

Liv. 9'. da Supplicação foI. 25.

; ,I' . qrd. LiV '2. Tit. 15. á Rubr~

, (

'Em q11t se recot1l1J1enQou a ob.Jer'lJanci~ desta Ordenaçao t

: delerrnj1l(mdo-se J (lue os Juizes e Prpmrador d~ Caroa
.) procedêsitm ex officio contra, os.impelrqn!es.

MAn~el dç ~ascen.GellosJ Regedor J amjgp: Eu
EIRei vos envio muito saudar. Havendo entendido J

que se não praticou atégera cumprid~mente a Orde
nação Liv. 2. cril. 15. ) que trata dos que impetrão Pro
visões de Roma contra as Gr.aças concedidas a mim;
e que, por se não haver feito J se atravessão tanto~

a pedilas: houve por bem de resolver J que a dita
\. 9rdenaÇ<1o ~e executasse daqui em diante; de que' me
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pareceu avisar.vos, para que o tenhais entendido, e o
façais a saber aos Desembargadores dessa Relação: e

.ao Procurador e Juiz da Coroa, que assiste nellá , en.
carregareis da minha parte, que succedendo algum
caso dos compt'ehendidos na dita Ordenação, fação
logo de offieio tratar do cumprimento della, posto
que não haja parte, que a requeira J e sem embargo de
qualquer outra Ordem J dada antes desta; e vós tereis
particulár cuidado de saber J se se executa J 'e fareis,
que esta Carta se traslade nos Li vros da Relação J para
que fique sempre na memoria o que por eIla se; ordena.
Escrita em Madrid a '20 de Janeiro de 1615. REl.

l.iv. 9' da Supplicação fpI, 27'

Ord. Ltv. t. Tit. 65· §. 3(.

CartA d' E/Rei, mi que st declarou, que nas devassas Si

náo pôde prometter segredo ás testemunhas, se111 especial
Ordem de Sua Magestade.

161 5 E Porque convem muiro atalhar os lnconveniéntes J

que resultão de nas devassas se prometter segredo ás
testemunhas J se declarará J que nenhum Tribunal.
nem Ministro o póde fazer. sem expressa licença e
ordem' minha.

· .:;../i~ .. ! :~;:.u.--á,
~.... " '-. -~ .. \ .',:.: ".

ChristO'lJá() Slares.

Em Carla de Sua Mages/ade de 20 de Mai? de 16IS~

IIi" 9. da SapP,1icaçi~ fql. ~Q..

'..
i·
i
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------...-----
Ord. Liv. 1. Tit. 84. §§. I~. e 14.

Resolução de Sua Magestade. em que se decl4ra • que as
laudas, de que falia a Ordenação no §. J 4. deste
c.ritulu-, se hão de en/mder por meias folhaJ. escritos
de ambas as bandas.

V lo-se a Ordmação do Liv. I. 'Tit. 84' §§. J 2. e 14" I 6 I 5
e a copia da Consulta, que sobre ella se f(:z no Desem..
;bargo do Paço; e vistos bem estes §§. não ha encontro
nelles; e .conforme a declaração e emenda. que pare-
ceu no dito Tr.ibunal. que se fizesse. se fica dando
mais aas Escrivães.do que tem pela dita Ordenação.

Porque no §. 12. no principio até ao ~erslCulo:

E se fir Carta testeml/1Jha.'l,'eI, se dispoem. que d<\
sentença, ou .instrumento. que fizerem os ESGrivães ..
-se for tirado do .processo) ali da sentença do instru
mento denggravo.levaráã de uma meia folha de papel.
f:scrita de ambas as bandns , cincoenta e oito rei ; e
se for escrita de uma só banda) levaráõ vime e nove
'leis; e assi .por esse .respeito) icgundo for sua q uan
.tidade.

No vers.: E se for 'Cante testetnlmbauel se dispoem.)
que da Carta testcmunhavel. ou outra direita, assi
como Carta de seguro. que não são de muito tra
balho. levaráõ de UlIJa meia folha. escrita de ambas
as bandas, quarenta ~ quatro reis; c se for escrita de
uma banda só, leval'áõ vime e dous re·is.

Na §. J 4. se não alcerou o que esta·va disposto ne
dito vers., sómente veio a declarar. que, posto que
de Cartas test.emunhaveis. e autos semelhantes J se
haja de levar de cada rnt:i-a folha. ·escrita de ambas
;IS bandas. quarenta e atro reis, com tudo. isto
se deve ·entender das prímeiras tres folhas; e que,

Decrftt•• Cart.t•• ele. Tom. i. C
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sendo qcla urna das ditas escrituras de mais folhas.
todas as mais folhas, além das tres. se hão de contar
ás regras.. . .

Parecer, que neste §. houve algum erro, e encontro
com () §. 12•• foi pelas palavras. de que nt'lIe se usou:
ff<Je serão contadas as primeiras Ires folhas J que são seis
laudas, a quarenta e quatro reis cada lauç/a; porque
tornando esta palavra Imlda no vulgar uso de tàllar •
he meia folha', escrita só de um~ banda; e assi neste
senrido ficava encontrando direitamente o vers.: (i)U(

se for Carta test'[mimbavel do §. 12. J em que decla
radamente se dispoem • que de meia folha. escrita de
uma só banda. se hão de levar vinte-c dous reis: pelo
que pareceu no Desembargo do Paço. que se havia de
emendar esta Ordenação do §. 14,; e que se havião
de levar de uma ~ó lauda vinte e nove reis. e não
quarenta e quatro rei~.

Se isto fôra verdade)- que latida neste §. 14, he
meia folha de papel, escrita de uma só banda. não
se houvera de levar della vime e nove reis. como
pareceu no Desembargo do Paço; mas só se houve.
rão de levar vinte e dOlls reis. conforme ao verso :
E Je fir Carta !(sle1JJunhavf'! do §. J 2., em que se
dispoem, que de meia folha de P"lpel, escrita de u~
só banda. se hão de levar vinte e dous reis; pórque,
o que diz o §. 12. no principio: 5Zue de mda folha de
papel. i'Scrita de uma só bmzda J se hão Je levaI' vinle e
nove reis: he de sentenças tiradas do processo e de
instrumentos, ou de sentenças de insrrumento de ag
gra vo; porque as pala.vras: Ou d( .11lSlmlllenlo de oggravo,
de que f..1.lla o §. 12.) juntas ao principio. querem
dizer: Ou de se.nltnras de ;'1slrtJwe7llo de (/ggrovo': enren
<kndo ser repetida a palavra sentença. e não de Cartas
t-estemunhaveis I ou dos mesmos instrumentos de ag
gravo J de que se levão quarenta e-quatro reis de meia.
falha, escrita ele ambas as andas, e vinte e dOlls reis
da que he e crita de uma banda, Gonforme ao §. 14" e
ao verso ; E se for Carla JcslellJunbave! do §. 12..
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Porém a verdade he t que no dito §. f 4. a palavra
fal/da .se ha de tomar neccilsariamente t e se tomou.
por uma meia folha t escrita de ambas as bandas.
que conforme a este sentido, nenhum encontro ha
com o §. 12. no vers.: E se for Carfa festemunha'L'e!:
aonde se dispoem , que se levuráõ quarenta e qUUti'Ó
reis de uma meia folha, escrita de ambas as bandas.
-como se dispoem 00 §. 14. t tomando uma !auda por
meia folha, escrita de ambas as bandas: e que neces
sólriamente no §. 14, lallda queira dizer: Meia 10/hlS,
escrita de ambas as bal1das t se prova primeiramente
pela Ordenação do §. J 2., aonde de meia folha t escrita
de ambas as bandas., se Ievão quarenta e quatro reis J

tratando das proprias escrituras t de que fdlla o §. 1+
Segundo t pelo mesmo ,. 14" em quanto diz:

!??!le serão contadas as primeiras fres folhas t que são seis
laudas t a quarenta e quatro reis cada lauda y porque
,repartindo seÍ's lauctas por tres folhas, fica cada uma
latida meia folha, escrita de ambas as bandas; e assi
fica concordando com o dí to verso : E se fo,. Carta, etc.,
aonde de -uma meia folha t escrita de ambas as bandas J

se levão quarenta e quatro reis.
Nem se póde dizer, que [olblf neste §. 14, he

meia folha t para que assi a'i trell meias folhas fiquem
seis laudas; porque, ainda que [alba no numC"rar dos
Jivros t se verifica meiafolba; com tudo no §. 14, se
toma folha na verdadeira significação defolhll. inteira;
e se mostra claramente do §. r 2.. aonde, querendo
fallar de meia folha t lhe chamou logo meia folha. .

Pelo que parece t que o §. J 4. não tem encontro
com o §. r 2.; e qtle sómente se tomou a palavra
tu lida por meia folha, escrita de ambas as bandas.
contra o COmmlll11 e geral uso de falia r , em que laudti
se toma por meia folha escrita de uma banda; c as i.
querendo-se emendar a dita palavra laudo, por nãd
.encontrar o cornmum uso de fallar. se devem emen
dar as palavras do dito §. na fórrna seguinte: .

Cz '
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,. Ser-lhe-hão contadas as primeiras tres folhas t

" a quarenta e qu?tro reis cada meia folha, escrita
" de ambas as bandas~ ))

Resolução de Sua Mageslade.

H Avendo visto a Relação dos Desembargadores da
Casa da Supplicação sobre o salario, que devem levar
gS Escrivães dos papeis, que fazem, de que trata a OrdO'
Liv. T. cri!. H+. §§. 12. e 14': Hei por bem e mando,
que eIla se entenda e pra,tique em conformidade do que
se aponta na difa relação; e vos encommendo, que
para se cumprir assi, deis logo as ordens necessnriaso
Escrjta em 'Arvello. REI.

Em Carla de 3 de JIl1Jbo de 1615.
lJv. S. ua 5u pplioação foI. 50.

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

Carla d' E/Rei t ttil que se determina. que os Desembar
gadores da S/tpplicaçáo devem ir com pontualidade afT
C011selho da Fazmda, rpumdo lá forem ,bamodos.

MI5 T'Enho' emendido," que sendo algu.;s Desembar~
gadores da Casa da Supplicação chamados do Con-

\ selho da Fazenda para diligencias do meu servIço t

duvidão de ir ao dito Conselho contra o Estilo e
Ordens, que sempre houve para ser assi. Pelo que
v.os encommendo e encarrego muito ordeneis, que
os Desembargadores, que forem chamados do dito
Conselho, aClldão pontualmente a elle, como sempre
se fez; e se algum duvidar de o cumprir, tenhais-
cuidarlo de me avisar. Cbristo'váo Soares.

Em Carta de S. M. de 14 de Dezembro de 161 5~
Liv. 9. da Su.pplicat;~o foI; 53.
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Ord. Liv. I. Tit. 1. §. 4-0.

Carta d' ElRei, em que manda, que os ordenados dOI
Desembargadores se paguem em di11heiro ~ e não em eser;.
tos. .

TEndo eu mandado, que aos Desembargadores e. 1615
mais Officiaes da Justiça, se paguem pontualmente
seus ordenados dentro na Relação aos quarteis em •
dinheiro effectivo, 'e não em escritos (I J; de maneira,
que ce sem os grandes inconvenientes, que do con
trario resultão; fui agora informado, que esta Ordem
se não rem cumprido; e assi me pareceu encommen_
dar~vos e mandar-vos J que a deis tão apertada, que
sem nenhuma fc11ra se fuça; e preçeda o pagamento
dos diros Ministros aos dos ju'ros e tenças j fazendo
en-tender ao Conselho da Fazenma, e aos Officiaes da.
Alfandega, que ha de ter effeito; e sendo necessario~
se hão de passar novas OrCkns cm tal fórrna, que sem
dependencia sua- se dero á execução.

Chrislováo Soares.

Em Ca ria de 16 de Dez.embro de ] 6IS,

Liv. 9" tia Supplicação rol. 27-

()) V. Cacto de 11 de ·Agos~Q·de 1620,
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I

Ol-d. Liv. I. Tit. 10. §. I.

Carla d'ElRei. em que se declarou. que os frilos (ritlleJ J

e1l1 que os delieios mereussem pena de sangue. se sen.'
tenceassem na Supplicafão: e (JS que não merecesse/II
mais, que degredo temporal. ou perdimen/o de O/fieio J

se sCllteneeaJSem no Col1sdbo da Fazenda.

1615 V loque me escrevestes em carta vossa de 14 de
Novembro passado, sobre a ordem, que déstes con
forme ao que mandei. para que os feitos crimes. em
que o Procurajor de minha Fazenda f(me parte. cuja
condemnação merecesse menos que morte, se despa
chassem no Conselho da Fazenda: e consideradas as

- razões) que o Regedor Manoel de Vasconcellos aponta
na sua carta) á cerca da dúvida. que tem, de isto se
~xecutar. e omras ) <:Iue ha) do meu sefl,jço, e boa
conveniencia d:\ Justi.ça, me pareceu tomar na materia
a Resolução seguinte: ~e s delictos, que por Direi.
to e Ordenações do Reino merecessem pena de morre
natural. ou civel, ali _cortamento de membro. ou
açoutes) se sentencêem e despachem na Casa da
Supplicação. por ser Tribunal competente. aonde
conve despacharem-se aS sobreditas causas;. e aos
delictos. que não merecessem mais, que perdimento
de Oflicio, ou degredo temporal, e dahi para baixo.
os vellhão os JlIizes de minha Coroa e Fazenda des
pachar ao Conselho della, na fórma, cm que Ale des
pachão os mais feitos. Encommendo.vos muito. que
tudo isto se cu rn pra pontua Imente. como por esta
Carta mando, e que assi o mandeis declarar ao Rege
dor. para que o tenha entendido.

Cbristovão Soares.
Em Carla de S. M. de 16_de De:;;cmbro de 161..5.
Liv. 9. da Supplicação :fol. 32:, ~ers.
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Ord. Liv. I. Tit. 5' §.17'

Carta d' ElRei. em que se determina , ql~e os Desembar-
gadores não respondão ti cartas de pertendentes.

TEndo consideração ao muito tempo, que os "Mi- 1616
nisuos do Cons lho dessa Coma. que reside junto a
mim. gastão em respomler ás cartas, que pessoas
particulares lhes escrevem sobre negocias, e outros
inconvenientes, que por causa das obrigações de seus
offieios se seguem de o f"zerem; e para que mais
livre e desembaraçadamente possão acudir ao cumpri
mento dilas; houve por bem de mandar, que daqui
em diante n50 respondão ás ditas cartas, de que me
pareceu avisar-vos, para que ha\end -o entendido.
ordeneis, que se façc a aber geralmente: e porque as
mesmas razões correm nos l\tlinistros, que servem
nos Tribunaes des~e Reino: Hei por bem e mando)
que elles guardem rarnbem esta Ordem, e que ella
se dê aos Desembargadores da Casa da Sllpplicação
e do Porto. Antonio Sa1/ches Farinha.

Em Carla de S. M. de 22" de Feverâro de 1616.

Li., 5. do D~embargo cio Palia foI. 9-

Oed. Liv. h Tit. 60. á Rubro

Carla d' EIRei, em que se determinou, que das Sentmçar
das Residenciar désse conta o· Con'egedor dfl Côrte no
Desembargo do Paço.

VI lima Consulta do Desembargo do Paço sobre
os Corregedores.da Côrte haverem de ir dar conta
ao De embargo do Paço das Sentenças) que se derem

1616
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Christováo Soares.

,Em Carla de SU,a J1ages/ade de 6 de Setembro' de 1.616.

Liv. 9' da Supplicação 1'01. 64.

1616

t+ .E> E C 'R -E 'T OS;

nas Residencias dos Julgadores j e hei por bem, que
assi se faça, quando hou ver alguma panicular, em
que seja flecessario, etc.

Em Carta de Sua Mages/ade de 17 de M.aio de 1616.
Liv. 9' da Suppliçac:ão foI. ,53. "era.

Ord. Liv. 5. Tit. 80. á RubI'.

Carta, em que se recommendou a observ(/1Jcia da prohi-
b;çáo dos ph/(;létes.

PAra que os Ministros inferiores da Justiçacom mais
respeiro, liberdade e inteireza administrem e exercitem
seus Omcios .. e fação cumprir inviolavelmente minhas
Leis e Ordenações .. e as penas dellas, e em particular
a da prohibição dos pistolêtes. vos encommendo e
mandá .. que assis.tais com pa nicu lar fu vaI' e ajuda aos
ditos Ministros; e que encarregu~is aos ditos Tribu
'naes e Ministros superiores fação o mesmo, para que a
Justiça ,e a sua boa execução se faça sem respeito de
pessóas, advertindo~os, que o que contra esta Ordem
daq\:li em diante se fizer J -se lhes ha de attribuir J e
.correr,- por sua conta.



CARTA.S, 'E'l'C.

'Orº-. Liv. 1. Tit. )' §'5'

~Cartti d'E/Rei, em que ordmou , que nenhum Ministro itt...
terpreJcwe Lti, ou Drdmar;Jio , por .Jfr ((!Usa reseruad~

-sómmle ti elle..

Pasto que tenno -por certo, que s~m vos faz€r esta I61tf
lembrança, a terieis vós grande de guardar J e fa.zer
guardar in v.iolavelmente mi·nhas Leis e Ordens, toda-
via valo hei aqui por mui encommendótdo; adver
,rindo, que ninguem tem auetor-idade para dispensar
nellas, por eu o ter reservado para mim; e que quan-
do seja necessario êl'herar ~ interpretaT, ·ou mudar al
guma cousa da fórma e substancia das ditas Leis e
Ordens, o mandarei fazer; e .assi o fareis saber parti
cularmcnte .a todos os Tribunaes.

'Chri:ftovao Soares..
" Eu Lourenço da Silva o fiz escrever por uma.

." copia do Secreta-rio Chrisrov'ão Soares, a que rn.e
,) 'repol'to, que tornci n dar ao Senhor Regedor. Em

:11, Lisboa a ••• de Abril de 1617. ."
Em Carla de S. M. de 6 de Setembro de J 616.

Liv. !p da Su,p'plicação ioI. 64, "ert.

Ord. Liv. J. Tit. 60. á Rubr.

Carla d' E/Rei, em que ordmou , que os lvJinistros, qft"t
tiverem dado boas Residenârls I os occl/passem 1taS diLi

_gencias do Reillo, por se não tl,'Yaretn os Millistros actllaes
dos selu .despachos..

E Porque de andarem muitos Desembargadores rora 1617
lClas casas, em que servem, occupados em dfligencias

Dt.crclJ.. , Cartt., e.lc. CJ:~m. 1. D
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particulares, resulta retardiuem-se'muito os-despachos,
dos negocios, em damno das partes, e da admi
nistração da Justiça,;. e conforme. ao que tenho man
dado J, se podem encarregar as mesmas diligencias aos
I:etrados J que havendo servido cargos.de confiança,
,e dado boas Residencias ,. estiverem por occu par (I ) :
advertireis ao Desembargo do Paço do que importa J

que se execute assi, para q~e se faça em todas as·
occasiões J. qu.~ houve-r lugar, etc.

Em Carla de Sua Mages/ade de 6- de Jlmbo 161 7~

Liv. 9' .da Sopplicação foI. 66•.

~--:------------

OrdO' Liv. I. Tit"9. §. 12•.

Garfa d' ElRei J .em que declara o modo de pr6ceder com I

temporalidades ·contrD os Ecdesiastic.os, que ,zão obedeamJ
aos Assentos, .que se· tomálJ na Desembargo do P-fJr9•.

V~ uma Consl:1lt~., .que me fizerãó os Desembar.··
gadores do Paço, .e os da Casa da Supplicação sobre'
a· materia dos procedimentos; que no· Porto tiverão-·
com o Bispo daquella Cidade, os M~nistros da l~lelação, .
conforme ao Assento, que se passou pelo Desembargo
do Paço, em que se ordenou. se pmcedesse. con
tra eIJe na· fôrma da ,ordenação e.Est:ilo do Reino"
por não querer coHar. na Igreja~ de, Fandínhães a D•.
João da Silva, appresentado nella: e l vistos outrosi I

OS autos processados, e diversas ·caf\tas e petições do'
niesmo Bispo, e considerando eu as muitas· vezes, que,
~derá succeder errarem· os Mi·nistros da Justiça na'
e"ecução das t€mporalidades., com, que dévem' obri.
gar aos Prelados e Jui7.les· Ecclesiasticos, que não
obedecerém -aos Assentos do Desc:mbargQ do .Paço ,..

(I} V. Carl. de ~o de.Julho dc.~622t:··
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,como são obrigados t conforme as '~~is .do Reino 4

'Estilos costumes, concordatas, e pnvlleglOs ApostE>
'licos t de que he occasião as ditas temporali?ades não
,.estarem escritas, e penderem do costume lmmemo.
rial, com que sempre no Reino se praticou a execuç~()

das ditas Leis, de que tudo se seguem, e podem segUIr
no fururo inconvenientes contra a boa administraçãa
da Justiça., e respeito, com que os Ministros Eccle

,siasticos devem lOer tratados J sendo necessario, pelo
.meio da execução das temporalidades obrigalos a
cumprir os ditos Assentos: E para que de todo cessem

.opiniões de Ministros, e juntamente excessos j e para
·se proceder nestes casos com todo o tento.: Hei por
.bem de reduzir a. escrito a prática e costume imme.
,marial á cerca das ditas temporalidades, o qual he,:
'~e não obedecendo os Prelados .. ou Juizes Eecle
siasticos aos Assentos do Desembargo do Paço, .e

.dando ordem os Ministros do dito Tribunal, que

.CQ11tra os Prelad0s, Oll Juize..s Ecclesiasticos se proced~

.oa fórma do Estilo; os Ministros, a que se der a diti'
ordem" poderáõ proceder, mandando aos ditos Pre
~ados, ou Juizes EccIesiasticos sequestrar e embargar
.suas rendas patrimoniaes , ou Ecclesiasticas, e os rn
veis. que se acharem fóra de suas casas: e ourrosi
.embargar as cavalgaduras, em que actualmente nãa
forem a cavallo • e notificar aos criados secLilares, que
.os não sirvão, e continuando o serviço. serão pr.esos
.e castigados conforme a desobediencia. Estas ·tempo.
-ralidades poderáõ applicar todas juntas, 'ou cada uma
.de per si I como parecer de maior cOllveniencia á qua
tlidade áa catls~., e órcumstancias. que occorrerem.
~ sendo caso I ~ue pr6cedendo todos estes meios (o que
,não se ,espera) os ditos Prelados do Reino e 8uas Pro
vincias. CoUeitor de Sua Santidade I e Juizes Ecc1e
-siasticos não obedeção aos ditos As entos do Tribunal
.do Paço., poderáõ clesnawrali 'a,r os Juizes Ecclesiasti
..cos.: e quanto aos Prelados e Colle'tQIes de Sua 5anti..

D2.
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/ uade. embargadas. as temporalidades na f6rma s'Obre-_
clita, pedindo o excesso de sua desobediencia maior,:
demonstraçao. se me dará. conta ,. informando-me- dos
delictos e circumstancias da ca.usa'. para que com os
r.espeicos e ponderação. que pede materia ~e tanta.
comideraçã:o ,. mande o q.ue mais convenha'ao s<i:rviçol
de DeQs e meu. E porque seja, n0torio- a todos os Mi.
nistros dos 'Fribunaes o costume' e prática do- Reino, e'
em materia de tama, imponanoia não have1'l Gonfusão .'
nem se intl"Od'uzirem flOVOS pro€edimentos:. sendo só;
minha tenção conservar a jurisdicção Real', e admi~

nistrar Justiça a meus Vassallos,_ que h(jl o·intento dãS
I,eis do Reino" muito conforme á Justiça' ... tenção de:
Sua Santidade-, e do Direito CanooiGo t .. hei. por. bem~
e mando, qpe esta minha Carta.se registe no Desem
bargo do Paço,•. e nas Casas da Supplic~ção da·Cidade'
de Lisboa e do .Porto.. . Christo'vão Soares.

u E eu Lourenço da Silva Pereira. a ItraslaElei neste
" livro por uma copia de Chdstovão Soares, que
",. tornc::i a-entregar ao Senhor. Regedor a 10 de Julho,
u de J617· u'

Em Carla de Sua Mágestade de ",21 de Jimho de 1.611..0-

.iv; 9. da Supplica~o 1'01. 66~.

Ord. Liv. I. 'Tjt•. 9•. §. 1·2•.

Gar/a· d' E/Rei, em que dedam, que sendo monidos os Ojfi";'·
ciaes, ou. MiflÍs/r{)s de Jus/iça p(lra allegarem .embargos
a serem declarados por- excommllngadoJ , .não possão logo'
recorrer á Coroa-, aI11es.:que os· Ecclesiasticos. prommcíe1t;1
sobre, os ,embargos._

lifq· P-Ela, il'\S ttal'lcia , que o Núncio d@ Santo P'adre , q·ue ..
assiste .em minha. CÔl'te, me fez. e assi o ColJeito-r'
de Sua Santidade, residente nesse. Reino,. sob.re. a.
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averiguação das dtividas , que se movêl'ã6 cc,,:, a.occa
sião da prisão, que (:) Alcaide AntoAio de OliveIra f~.z.

da pessoa de MIguel Leitão, Beneficiado' da igreja
de S. Miguel de Alfama dessa Cidade ,. de q.ue Pr<;):
cedeu o interdicto, que o Colleiror poz nella', mandeI'
ver com toda a ponderação, que a imporrancia da·
materia requel-, os autos,_ que por pane da justiça se'
processárão; e assi todos os papeis e consultas, que
me enviastes, e ouvir ao Advogado Fiscal do Nuncio"
para averiguação do feito; e havendo con erado
tudo: Hei por bem declarar, que no tempo, que o
Alcaide Antonio de Oliveira deu no Juizo da Coroa;
a· petição de força ,.em que foi provído, tendo respeito'
á natureza da causa. e ao estado della , lhe não fazia l

o Colleiror oppressã<:> em o citar para allegar os em
bargos, que tivesse a ser' declarado por exccmmuri
gado;. por quanto diante· delle houvera de representar:
a razão da swa defeza; e quando ,.sem embargo de-lla.,
o declarúra "ou lhe fi·zera outra vexação,. emão lhe,
ficava lugar de aggravar para· o Juiz dos Feitos da:
€oroa da oppressão, c ser provído; pelo que não forno I

bem passadas as prirneira.s carta~, por que· se deter...
minou, que· o CoUeitor faz-ia força. Eu as hei por·
revogadas junta'mente com o ASSel;}ro do DeseliJ'ibal'go'
do Paço de 6 de Junho deste anno, por que se derer_
minou. que estavâo bem passadas, c se deviao cum
prir, e com o auto de '20' do mesmo. Mas porque
se mandárão tomar as temporalidadts ao ColJeiror "
vista sua perseverança, revogo as ditas carras , Assento

-e auto " para que não sejão de effe"ito algum, visro
como ao tempo, que o Alcaide An'tonio de Oliveira
se queixou I e se passou primeira carta de '2 J de Abril,
não havia força, nem oppressão notaria, como fica'

. referido. Encommendo-vos muiro , que façais saber
esta Resolução aos Juizes da· Coroa. e Desembarga_
dores do Paço; encarregando-lhes da minha parte ,>
q\J ,em sen1elh;mr.es materias procedão com to.da. aü
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devida consideração. cla-riAcando a justa defens-ão de
meus VassalIos. de maneira. que se entenda não' ser
outra minha tenção. senão defendêlos e amparalos
-das forças. oppressões e vexações notarias, conforme
.ao que, pelas Leis e Estilos amigos estiver ordenado.
Ao ColIeitor chamareis. e fazendo. lhe saber esta reso
lução. lhe direis em meu nome, que eu lhe encarreg0
lev,antar logo o interdicto. e tod;J.s as censuras. que
por razão desta materia tiver impostas; e revogue
todos s procedimentos. de que lISOU com os Juizes
da Coroa. Desembargadores do Paço. Regedor .da
Casa da Supplicação, e com qllaesqu~r outras pessoas;
accrescentando J que não posso deixar de estranhar
,mui gravemente o muito. que nesta materia excedeu
com o interdicto e mais censuras, intentando pertur...
,bar minha jurisdic,ção Real por meios injtJstos com
ellas. e'querendo introduzir novidades. contra '0 qu.e
,por Direito NflTu~al em minhas Leis est~ ordenado ..

"e foi sempre bb..;ervado pelos Senhores Reis. meus
,Predecessores, do tempo. que não ha memoria d,e
J,1omens em contrario: e q.ue deve estar advertido
,para não intenrar mais semelhantes l1ovidacles ...e qu.e
-tem ohrigação de dar os autos. quando se lhe pedip
rem .• para que por elles se veja, se se faz força; e ~be..
decer aos Assentos do Desembargo ~o Paço, COr:lrra
o que não ha p0s.se, nem a póde haver. F'0r ser meio
.nc-cessar.io. e insepara.ve1 do conhecim.ento das forças,
que por Direi{o Natll!Tal compete aos Reis em seus
R~inos; nem he de crer, que Sua Samtidade lhe man
dasse o contrar.io, salvo se fosse com erradas i)lforma..
ções: e que ourrosi deve estar advertido, que não
manclandodaqui em diante da-r os auras J ou nãa
,obedecendo aos Assentos do Desembargo do Paço ..
se ha de proe.é<!ler a compulsão por todos os meios de
Direito, confo·rme ao que por minhas Leis está p·ro.
vído; e do que se fizer em cumprimento do que por
.':St!lS ord,ens .mando ~ me avisareis particu larmem~_

. Cbristo'J/ão Soare,s.
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n En Lourenço da Silva' Pereira, Guarda .Mór·
u da Relação" a fiz trasladar aqui por U01a copIa de
" Sua Magestade , feita por Christovão Soares> Secre
" tario do dito Senhor, que tornei a entregar ao Re
" gedor, ManoeI· de Voasconcellos·,. a 2·8 de Julho'
".de1619· u· ,

Em, Gàrta de S. M. de 29 de Setembro de 1617.

I.;iv. 9, da Supplica~ão foI. 810 ,'e1'8.·

-----_........-------..........---
Ord. Liv. 2. Tit. lo á Rubro·

(Jàrla d' E/Rei" mI' que 'sé mandou ruommendar' t1 obíeyi:.
vancia desta Ordenaçáo•.

MAnoeI de V·asconcdlos', Regedor,. amigo: Eu 16'18,'
EIRei VÇlS envio muito saudar. Par quanto sobre o'
modo, que os Conservadores das Religió.es tem e'ai'
conhecerem, como Ordinarios, das causas dos Isentos •.
que conforme a Ordenação do Liv. 2; 'lil; J: hão de,'
responder- ante os Juizes' Seculares, se derão atég<>ra I

diffcrentes sentenças> que causão confl:lsão na Justiça J .

e prejuizo á· minha-jurisdicção >.a que convem atalhar.
\'os encommendo, e mando que> quando se tratarem'
n'essa ,Casa materias semelhantes, encarregueis da mi.
nha parte, aos Juizes> que guardem a Ordenaçáo >sem'
lhe darem entendimentos differenres; e para que esta'
Ordem não venha' em esquecimento,. a fareis j'egistar,
no Livra das Lembranças doa RelaçãO' > com adver~'

tC'ncia de' que se não pu bI ique, nem se faça sobre ella '
demonstração aJgllma~ Escrita em Madrid a 20- de~

JunhO' de .161 8.·
REI.··.

Liv. 9- da SuppUca~ã.o 101.. 77. ver"-·
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.Ord..Liv. ·1. Til. I. §. 27"_

Christováo Soaru..
Em Carta ele 3 de Julho de 16"18.

Ca-rta d' EIRei, em que recommenda ao Regedor fil/e,.
qllandq der licença aos Desembargadores para irulJ fóra~

altmdu á l1ecessidade das Casas» e falia de Ministros •
.que h(J{{ver 11(1 Refarão.. .

TEnho entendido, que -muires- Desemba:rgadores
das Casas da Supplicação e do Por~o andão fóra por
largos tempos (r). em diligcl1cias,' de que se segue
'hÇlver nas mesmas ,Çasas noc<.lve.-is falras no despacho
.dosnegocios I e administração da Justiça, e em damno
comn:lUffi e molesti-a das partes; pelo que hei por meu
s.erviço» ·e mando, que daqui em diante não possa
sahir Desembargador algum de qualquer das Casas a
<;ij,ligencias .. sem vos consultar, ou a pe soa, que esti
v.e,r nesse Governo, e .vés o ordenardes; e muiro vos
.-encommendo.> que quando o fizerdes, seja com parti
.cular consideração dos casos e qualidades de1les, e dos
Desembargadores, que andão fóra» para que fique/Til
sempre nas Relações os necessarios pãra o despacho
,e expedi_enre dos n~go.cios.

Liv. 9. da Sopplicação foI. 79'

(I) V. Alv. ~le 2 de Ma.r~o de J6;3,
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Ord. Liv. I. Tit. 10. §.I3-'
,

Carta d' ElRei , em que determi110 , que aJ c011de11JlIoçõts
e penas, impostas por culpas pertmeti/tes á Fazenda
Real, ou erros de Officio, náo possáo ser perdoadaJ,
sem consulta de Sua lvIogeslade.

POr boas con~iderações de meu serviço. e melhor 161 I
administração da justiça, e castigo dos ddictos gra-
ves: Hei por bem e mando, que daqui em diai"tte os
Vice-Reis e pessoas, que estiverem no governo desse
Reino, não possão perdoar as penas ~ condemnações •
dadas por culpas tocantes á minha Fazenda, ou erros
de Omeio, sem primeiro me consultarem; e para
que assi se cumpra, e fique em lembrança ao diante,
ordenareis, que esta Carta se registe logo em todos
os TJibunaes. e se me enviem certidões de como se
tem feito. Ruy Dias de Mmczes.

Com Rubrica de Sua Moges/ade.
Em CarieI de S. Magestade de I i de Outubro de 161 8.

Li,. 9. da Supplicação foI. 79' verso com o mel; de Setembro.

Ord. -Liv. lô Tit. I. §.2.

Carla d'ElRei, em que se reeom111e71da.. que os Desembar
gadores váo para a Relaçáo a hora certa, de sorle que

. o!/f-ão Missa cem o Regedpr. .

MAnoeI de Vasconcellos, Regedor, amigo: Eu
EIRei vos·envio muito saudar. Tenho entendido, que
os Desembargadores da Casa da Supplicação vão de
ordinario. tarde a eIla. de que resulta não poder haver

Dure". , Caril., ele. CJ8m. 1. E

1618
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despacho das quatro horas dó Regimento, c atraza
rem-se muitos negocios com damno da JustIça e das
partes: e que os Desemba.rgadores .. a que' se commet
tem as diligencias particulares, as fazem nas manhãas,
podendo.as fazer ás tardes, e acudir 'assi cumplfi
damente a ambas as obrigações. E porque he neces-

. sario, que em uma e outra 'cousa se proveja de reme.
dia effectivo, vosencommendo muito e !J'lando, que
em Relação, presentes todos os Desembargadores, os
advirtais da Il,linha parte, que acudão ao despacho á

. hora assigrialada. e com tal 'pontualidade, que possão
ouv.ir com vasco a Missa. que se diz antes de entrar
a elIc ; e repartirem.se as Mesas com os Ministros,
que deve haver em cada úm~ : e que os que tiverem
commissões e diligencias particulares, as'fa,ção á~ tar
des (r), de maneira, que por respeito dellas não
faltem na Relação. com o presupposto de que se
nestas materias não houver emenda, o mandarei estra
nhar aos que nellas se descuidarem: e vós tereis parti.
cular conta de me Íivisar de-comp os Desembarga
dores em geral, e cada um em particular, cumprem
o que por esta Cana mando. Escrita em Madrid a 21

de Dezembro de 16r 8. REI.

Liv. g. da Supplicação 1'01. 80.

-"--------
I

Ord. Liv. I. Tit. 9. §. 12.

·Carta d' E/Rei. em que decl{/r~., que não obtderendo 05

Ecclesitlsticos, tjepoiJ de fúteIS as. temp~ralidadcs , possáa
se1' desnaturalizados do Reino.

J620 COm a occasíão d~s dú~'idé\s, que se h~o ~ovido
entre os ~ inistros d~' Relação do Porto e o Bispo

(I) V. Carr. de 17 de Março de 1634.~
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daql1ella Cida,de , á cerca da confirmação do appresen.
tado por Dom, Manoel CQu~inho, na Igreja de Fan:
dinhã~s J por Carta. de 21 de Junho oe 1617 mandeI
declarar e pôr em escrito o modo, que se ha de guardar
em occupar as temporalidades ~os Prelados e Juizes
Ecclesiasticos, que não quizerem obedecer aos Assen
tos do Desembargo do Paço em materias de força,
ordenando ju~tamcme J que se, depois de feito o em
bargo das temporalidlldes J não obedecessem, pod~rjão

ser os Juizes Ecclesiasticos desnaturalizados do ~eino :'
e que, em quanto aos Prelados e Colleitores de Sua
Santidad'e, se depois.. de feito o embargo, pedisse o
excesso de sua desobediencia maior demonstração) SI:

me daria' conta) informando-me dos delictos e cir-/
cumsrancias da causa, para com os respeitos devidos
mandar o que mais conviesse ao serviço de Dcos e
meu. E por quanto depois de tomada esta Resolução,
o Bispo de Fossembruno) CoUeiror de Sua Santidade J

procedeu com censuras contra os Desembargadores
do Paço. por haverem declarado. que as Sentenças.
dadas no Juizo da Coroa em casos, cm que el.le fazia'
torça, esravão bem passadas) e sc devião cumprir; e
a novidade deste excesso. se se permittisse, serÍ,! em
grande prejuízo da observancia e poder {{eal • e em
grande vexação e perturbação desse Reino) por quanro
O Desem1::>argo do Paço conhece em .meu Nome' das
carras, que passão os Juizes dos Feitos da Coroa na
rnateria das forç,as, e o que por elle em meu Nome
for determinado) se ha de 'guardar) e este foi sem pre
o meio usado e praticado de tempo mui antigo pelas
Ordenações do Reino) na emenda e corregimento das
forças, feiras a meus Vassallos, que de direito me
pertence; e na.o he justo, 'que o ColJeitor pertenda
introduzir novidades, e perturbar por este modo a
Soberal:ia Real: Hei por bem e mando) que em caso)
-que elle, ou algum dos seus successores procedão com
censuras contra os Desembargadores do Paço, pelo dito

E 2
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respeito (que não espero). possã9 ser lançados do Rei
no) sem para isso se espel ar outra especial Ordem.
ou Mandado meu; e vos encommendo façais registar
esta minha Carla nos livros do Desembargo do Paço;
para se cumprir o que por ella ordeno) quando os'
casos o pepirem. , Christováo Soares.

Em Carta de Sua Mages/ade de 28 d! Julho de 1620.

Liv. 9' da Supplicnçâo foI. 96•
Gavet. 2; Maç. 4. da Torre do Tombo.

li
t~

Ord. Liv. 1. Tit. 10. §. 40.

Carla d' E/Rei. etll que manda recommmdar ao 17iu-Rei
a promp/idão do pagammto dos ordenados dos Desem
bargadores.

1620 H Ei por bem) que aos Ministros da Casa da Suppli_
cação se lhes paguem seus ordenados em dinheiro. e
não em escritos (I) ; ordena"ndo-se ao Thesoureiro da
Alfandega J que lhes acuda com os pagamentos aos
tempos devidos; dando.se. para que o execute, corn-.
missão ao, Regedor) ficando a cargo de quem estiver
nesse Governo dar.lhe todo o calor) que for necessario.

Chrístováo Soares.
E,o Carlll de I r de Agosto de 1620.

~Liv. 9' da SUlIplicaçâo foI. 97' verso

(I> V. Cál't. (Ie 16 de .D8~embro de 16J54
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--------
Ord. Liv. 5, Tit. 140. §. 2.

Sj

Carla, em que se ordenou) que o degredo do Brasil u
commulaSSf ás tJ1ulheres para Cabo.Verde e S. Thomé.

H Ei por bem e mando) que " para que na.s Ilbf\s 1620
de Cabo- Verde e S, Thomé se extingu,ão, 'quanto for
possivel> as castas de mulatos) que nellas ha) que nas
Relações desse Reino se degradem para e1las as mulhe-
res, que se cQsturnão degradar para o Brasil.

Chris/ováo Soares.
Em Carla de S. Magestade de 20 de Outubro de 1620-

Liv. 9' da Sopplicaçao 101. 97 Ter-s.

-----_1
Ord. Liv. I. Tit. I. §. 45.

Carta d' E/Rei, em que manda advertir) que nao (onvetn
suspmder os Descwbargcldoyes sem ordem sua.

Do mais de que em nove do passadó vos mandei
escrever sobre o 'Desembargador Jgnacio Collaço de
Erito, me pareceu ad \'ertir. vos para o diante, que não
conve.m suspender' aos Desemba'gadores sem ordem
minha, salvo nos casos. em que pela Ordenação
fiquem suspensos; e que da minha parte digais ao
Regedor da Casa da Supplicação, que quando os man
dar chamar J seja com a decencia devida aos cargos,
que occupão. Escrita em Lisboa. ..

Em Carta de S de Junho de 161.2_,

~iT. 9. da Supplicação fo~. 129!;

1622
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Ord. Liv. 1. ,Tit. 1. §. 2.

C,orla d"EIRei , em que ord"1Jfl, que os Desembargaclores
'l!áo para a Relação ás sele bfJrt/s pr:lo f/~rão, e ás oit'
pelo Im.Jerno, e que dure o despacbo quatro boras.

1622 MAnoel' de Vasconcellos, l{egedor, amigo: Eu
EIRei vos-envio muito saudar. Recebêrão.se cinco caro
·ds vossas de 9 de Abril, , e 7:é I [ de M aio passados.:
uma sobre o que passou na Relação com a occasião
da eleição dos dous Medicas, que havião de entrar
em lugar dos que falleeêrãQ : e aos Desembargadores.
que não quizerão dar seus votos, direis, que me
enviem por escrito as razões, por que deixárãG de o
fazer. Outra sobre a falta. que ha de Desembarga..
dores na..calla, ç.·es que vão "ta.rG-e a eIla; {l aos Gover
nadores mando encommendar. que escusem, quanto
for passivei, envialos a dil·igene-ias; guardando-se a
ordem dada sobre as encarregarem aos Julgadores.,
que ha vendo dado boas residenciªs, esti verem sem
oecupação ( r) .. E I'0rque he'necessario e conveniente
signalar hora certa para se entrar no despacho da' Casa
da' 811pplicáÇãó: Hei por meu serviço e mando, que
no Verão se' entre ~s sete horas. como dispoem a
Ordenação; e para que tedos os Desembargadores
acudão com pontualidade, lhes lerei's esta Ordem.
e tereis particular cuidado Ide me avisar '; e os que se
houverem ·remissamente no cu.mpritnento dcHa. Oú..
tr.a, com que' vinha uma petição dos condemnados
ás galés, em que se tomará brevemente Resolução.
Outra sobre o perdão, que pelo D~sembargo do Paço
se concedeu a Josev.h. 'Pereira, d.e pena de morte. que
conforme a Orde,nação rn~recia. po,r ser ,achado fóra

• r -

(1), V. Cart. de 6 de Junho de l()lZ.;
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do degredo perpetuo para o Brasil! em que f~i Col'~
demnado: e para ver esta marena nomeareIs seIS
Desembargadores, em que entrem fres dos Aggravos;
os quaes porão por escrito o que .lhes parecer, que
conforme a justiça se deve fazer assi no ponto ge:al,
como no perdão, que se concedeu a Joseph PereIra,
que me enviareis com vosso parecer. Outra, com que
vinha um papel dos Desembargadores dos ~ggravos

sobre as Portarias, que se passão pelo Desembargo
do Paço, pedindo alguns Desembargadores conta do
que fazeol (I); e põlreceú.me dizer-vos ,'que nessa
materia tenho mandado se proceda em confqrmidade
do Cap. 47 do Regimento dos GO'liernatiOl'cs; do que se
vos envia copia, para o terdes entendido: e tambem
mando fazer as mais advertencias, que se julgão por
con venientes. Escrita em Madrid a 20 de Julho de
1622. REI.

Liv. 9- da SupplicB,ção Iol. J3ô. verso

--
Ord. Liv. J. Tit. I. §. 5.

Carta d' EIRei, em que se ordena, que as criados dos
DeJellJbal'gt1dor~s, que ltváo os feitos, l1áo elltr.clI! na
Relação, e qU( haja campainhas nas Mesas.

V I a vossa cnrta e a de Manoel de Vasconcdlos t

Regedor da Casa da Supplicação, que veio com ella.
~obre a ordem, que de,u. 'para com os Desembargil
ôor~s. que forem á Relação, depois de estar em despa
thó,- nlio'entrarem os seus :criado • que l.hes levarem
os feitos " e I~os tome' á porra o Guarda J com o que,
sobre o ctlm'primento desta Ordem passou com os
Désembargadores Thomé Pinneiro dá Yeíga. e Gabrie
Pereira de Castro; de que fico adYertido~ para m~n
dar prover" o que' ror servido: e porque a o~dem dada

. (I) V. Car~. de 12 d:e Setembro de J623.
, I
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DECRETOS;

pelo Regedor convem ._0 que se cumpra inteiramente:
Hei por bem e .mando. que assi se faça; e que por
nenhum caso entrem na Relação os criados dos Desem
bargadores, depoi!> de estarem em despacho (I j: po.
réTl), porque tenho entendido. que o Regedor mandou
tirar das Mesas particulares as campainhas, com q.ue
~s Deàembargãdores lhes faz ião signal para chamar o
Guarda, e alem de estar assi introduzido por Estilo
~ntigo, ser mais decente usarem dellas, que dar golpes
nas Mesas, ou fallar alto. se tornaráó as campainhas
~ restituir; e vós avisareis de tudo ao ~egedor, para
que o faça executar: E a eIle se escreve, que de vós
<:ntenderá a Resolução. que tomei.

Em Carta de 14 de Setembro de 1622.
Liv. 9' da Supplicação 1'01. 144. verso

Ord. Liv. I. Tit. 10. §. 17.
Carta d' EIRâ. em que se declara J que quando os ]ul:-zes

dos Feitos da .Fazenda forem ao Co.melho aos despachos I

u !:Ião de asse/ttar nos !Jtmcos 'da Mesa, (lbai~:o dos Con-
selheiros. ,

T Enlió e~tendjdp, que qu~ndo os ~ujzes dos Feitos
da Coroa e Fazet1da vão ao tonselho. deIla despachar
os f~itos, que pertencem a seu Dfficio, se lhes dá
assento em.cadeira raza; e porque á aucroridade e'qua
lidade daqueHes Officios', e aos negocias, que correm
por eIles; convem dar-se.lbes di.tf~renteJ como sou
informado se fazia em tem'po do Senhor Rei Dom
Sebastião, que haja Gloria) hei por bem e mando)
que se lhes dê assento nos bancos abaixo dos Conse
~heiros da Fazenda; e para se cumprir assi J dareis a
ordem necessaria. ChrislJJ'vão Soares.

Efl; Carta de S. M. de 2. 8' de Setembro -'de 162.2.

Li\'. 9' da Sllpplicaçao foI. 143 verso

(I) V" Regim. da Casa da Sllpplicação çie 7 de d-llDho da 1605~. h
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,ardo ~iv••1. Tit. \10•.;. J,7·.

Carla -:tfEIRti>, em fj/~e fJ1a1tda ·oIJU}.r!J~r o 111es1110, qzlt já
tlJaIJdá.ra pela de 28 de Setembro.de 16:2.2.~ ~sem embargo-

. dI! uma C01J,su/ta , flue le lhe ftz...

V'1 .u·ma ,Conaúlra df)',Ccl'lselho d~ minha "Fa~~nda
sobre.o assento .., que ·tenh.o ina-ndado, .que naquelle
Tribunal se dê aos Juizes dos 'Feiras çiella e da'Cçroa;
.e ha'lendo-a .visto: Hei por bem; que todavia se
,cumpra I;) ..que tenho mandado.• e que nos bancos da
:Conselho da Fa'?enda se d.ê t:l·mbe.tn .ass,ento -ao Pro
:curador della., .signa·lando..lhe1ug~r com..os Jui·zes na
fôrma. que at.égo'ra se -lhes dlÍ<v.a ·em cadeiras razas

-eh,is'ovão ·.SoauS. ,

Em Carla de Sua M(l~U'tade de.6 de iJlJrl1 .de .! 623.

,Lrv; 9•.d~ Supplicoc;ão lol. '44.

:0---- .-_, _

·Üfel.. t.L iN. '.I. 1".i to J. §. 24-.

Carla d' E/Rei" ,em que ·se .def.er-wi'!tJ .. que ~s Mitli-s'Í<POfi.
" llão possáo ler dous .O//it-jos na Casa; e qll..e se-nd(J P.1{)-

moviJi.ps /l .l:ltn.t biio (le '(J'gar f) .P/ltro..

VI '~ma -Consu1ta do ~es;~bargO do Paço, ql1e-' 01623 .
·velO do de.spacho de ;1·8 de Feverei.,o passado. sobre
a r.errenção" que·o De.sembargaâ.0ri Nun0 ·dà F'onse'ca
·Obral'tem, ·.em Ma,ver de :reter coÍn o Offióo de ·Cor.
regedor do ,Crime da CÔort~ .o de'lll.iz':dos Feit~s da
,Casa d.a Misetkordia. e'Hos~pital 'deJtodcis 'ós 'Sanr6
.dessa Cidade; e poSto que esse Omcio he .dos da Casa
.da Supplicação t .e .eoma tal ,está expres$ado n~ Orde-

Durelt. , Carti... .()._ cromo 1. F
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- nação." pelo·q.ue se refere em faver de Nuno dá- Fon.
seca" hei. por. bem. de se lhe fazer a. merG~'J- q),le pede :.
ficando dec!arado,para'Q diante pOF. ordem gemI', que·
nenhum, Desembargador ha de ter dous @fficios na
Casa,. e que sendo provído.a um,Jàrgará o outro (,J-•.
sem se poder pertender cousa em cOAtnrrio: çle que'
ordeno se pónbão as lembranç'3» necessarias na St?cre-.
taria d'Estado nos-.livros do Desembafgo' do Paç9' c:
da. Rela~ão. Chri.slováo Soares•.

Em Carla.tk 6' de Maio dç 1623;.
II

Grd.. .Liv. I. T'it. so' á 'Rubró,

CarliJ:' d'E/Râ, tm qUl decla~a ,. qu~ o D(j('mbargo-. dfF.'
Rafo não pMe prdir.aos Desembargadores da -Sflp.p/icaç~o'

ti rt/::Iáo das Sentenças, 91ft hou-verem r dado• .

1623 'POsto. qúe' 'renbo por' certo, que'· procurareis S~..

·g.uarde ponrualmente.. o Regimento' Qessc GovernG;.
e. q~~ , .confe')l'me a elle·,. se' pnKederá. em. todas as·
marerias··, me~ paFeceu' ehcomrnend<lc-vos em',particu--·
lac?o que elle disF>oeol: 'nM de J\:lsriça J para: .boa·e bTeve'
administração della j 'e" dizer.vos~, qlcle pnr r~speito'

algum não p,ermittacs·, que se páre no Curso da~,

causas, nem e ,rerardem ; -e ,guetos ·Desemba rgaderes '
da Casa da Su'pphcação não sejão chamadós ao Oesem- .
bargo do Paço, para ,effeiro·,de sç.lhes. ped.ir' razão das
Sentenças·, .que houver~m.. daao ,; . pprque' àssi convem"
ao mel:l serviço\ tioa hd~lnistração :e.liberdad.e ; .qqe..
deve haver. ~os.Mil1isr;os. '. q4f ,a exercitão•. '

Chrislováo .Soares.

(I) V. AI" de 8 de J'aneiro de' 1627.;"



.\'Ürd. Liv.. 1. ,Tit, 60. á

;, Eu, Ló_urenço da~~il~ :p~reira'J Gu~rda Mór
·da Relação..,·a ·trasladei aqui por ·uma copia do» .

" ·S(!cretario 'Cbristovão .Soar.es., que tomeI a entregar
.f) a Manoel de Vasc0ncellos, R~gedor cla Just-i~a •
., Em' Lisboa a 23 de 'Setembro de ,162.3·: 1J <-

Em Carla de S. M. de ~ 2 de Selem'bro d~ .1621-

'Liv. 9 da S~pplicaç'do .101. 145 vors.

,c~~/a .d'EIRei .• ~m qfle Je .de'clar()u" que tu resitlenâ4i
.dos Provedores se náo uulena(lssem .. sem .cerlidão dt
como dc.ráo .(on'.a do falleC'ilHenlo das pusoas. 'lHe IIi/lbiW
·1tllça nas fr4has dos AIIJ/oxo.rifados..

- I

MAl}oeÍ de Vas?oJ~~ell~sr: RC'b~or A'migo. Eu i 613
'ElRei vos. envio muito saudar. Tenho mancl~de·p&r
uma Provisão, que he passada. qHe os Pro.vedores

.das Comarcas desses Reinos. no fim de cada alHlO.
enviem ao Conselho de minha Fazendâ d e ass!D) ao
:Secretado delJa. qh!e a s.iste n«ssa Côr te •• certidão de
:todas as pessoas. que no rnes.':lO a Imo 'l'l'lOrrêrão. d·a,s
~ue .levão tenças nas foihas daquclles A~nwx<l·rifados::

.e porque alguns clos mesmos Provedor.es o não tfize-
.vão: Hei por bem e V.QS ma~ldo oréi.eneis, .Que daqui
.~m ,diél<nt.e se Aão.dê despuç-ho de 1'es1~elilC'ia a nenl:lUm
.dos Provedor-es d~·s ·Comar<::a~. sem V,os COjlS'tar p~i
meiro.• que el1es tem cumprido com esta obrigaçãq;
e de mostrarem. que ao tnesmo -Conselho oe Sec'!'etullO
lhes forfro .enr.regues as ditas cert·idÕ'es das pess'oas fal
'1ecida-s. que t'inhãç> tcn~as: nos AlmolÇarifaoos dos
destricrQS de suas -Comarcas: e por isto ser OIateria
.de meu se.r·viço. V;üS encarrego muito a ,execução delle.
Escrita em Madrid a 24 de Setembro de 1623.

REI.
{.iv. 9 da SlIpplicação 1'01. 150 -verso

. F 2



0rd. Liv. I~ Tit. 5, á Rubr.·

€ar/a' d' EfRci. e,,, qrte se declara tl' mesma r(J1)lNçiú t/4;:
de 1'2. de Sele,nlJrô. de' 1-623.•.

1.623. N O.~despadio de 2 I dó mez- passado en viãstts ·uma.<
Consulta do Desembargo do Paço, sobre o errtendi:.
menta de uma.Ca.rta'· minha. de. 1·2. de Setembro dest~

anno ,~ que rratà de 'se' não mandar parar. o.curso dos'
negocios '" q!le ~.orrem na. CaJia.· da Sup.pliGa~o " nem
serem chamados os· Desembargaclor-es della ao Desem.
bargo.de Páçp. para,:.se lhes pedir. razão d~s sellten~as',.,
que derão: Hei por bem •.que se. cumplla o'que tenho"
mandado; e que se naquellas cousas, em que, haven..
db-me. de dar p,rimeiro. c-onta ,_ se seglJir· irreparavel~

dàmno, possa:';o Gov.erno mandar substar·até'·ter respo
sta mirihll'; e qU6 rrvs ca~os, em q~e· pa-recerl neces~

sario pediT r3"2ãO', aos DesembargadóR's" se faça por..
escrito dI;) G~verno. E-quàndo eu, depois de infor~

mado, me consta}':, que merecem os Desembargadores..,
S~ rep.rehendidos,oo mandare' .assi se faça no~Desem~

bargo do Pá-ço.... Chrislováo Soares.
". Eu, ~our6nç()' da Silv,<\. Pereira,.Guarda Mór:'

, ... da Rela-ção ... a· trasladei aqu~ p.or urna copia do"
" Secr-et·ario Christovãe Soares •. qu'e· tornei a encregar"
,,~ao; R-egedor'. da ~1us~içar Effi<' 1~ de Dezemoro'dc::
" J 6'23- U' •

Em. C{Jrm",de·S~· M.- de,(f .dê' Novemlf;g dt 1623!.-



at
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. -
€arto" d'EI/{ei~" fflJ' que- se: dflm/lil'l'tt ,~q.-ue- wdllilfqufl1th

no' desÍ1'ic/'O do·f!orl-D, 'AJueJorem presos 11a Supp/irapáo ,r'

Je não' tkvem remetler. , .. ma-J, de'lJem ser' sen-Mnuados'.,·
aonde ftY'á:o p.,rwJJ.·

V J:'fiõ.:se- dilas' Coosultas <do [)~setTl'bargg· ç!o P~çc, 16'23:
que enviastes com Garta de' 23 de Setembro p.assado " \
uma s09re- Antonio João,. presa nessa Cid~de I" conu
demnado"á· morte, cuja causa se sentenceára na Caset l

da SiJpplicaçã&,.. gtlm embargo das ra'l.0eS "~o por que
perten-dia ser remettido á do Pono ;.' e para evirar'
Gíbções e' dúvidas na adm-illist'ra~.ãoda-Just>iça: Hei pár
bem de deClarar ~ ,q.tJe an:ausas- dos qU'e' dei ioqu indo'
no destdcto d0 Pono, forem p.Fesos' AO- da Gasa- da"
Stlpp.licação "se determinem nella , e não sejão mmeE-
tidos, Olf'Ha..sobre as- causas. ql:le houve ._,par-a S€f met-·
rerem quatro Júizes mais na detetminaçãó dOs"embaro.·
gos I' 'com ~e Diogo Ribeiro ..., A'nron'io' Rocfr'fgues"
Leiria-, Violani'c'da Gama, .vihrão á Sctlten'çã-de mor.;'
W,. que ,contra' elfes es.rá. dàeta ;., e p.orque'· I:lavendo-se
em.endido, qlJe convinha actl"êscehtàr'os Júizes, ..s'e me'
devêra consuli-arr p.rhneir-o S" snbstando-até, tér rêspostâ:
I1Ü~à ,·,e. dand'o:.me-Ióg.o' cotltá'; 'Tl're' p..atec~u diZer......
vo-lo assi-.- para que' nesta conformidade se -proceda!.,
q~a-ndo: 'ali7;uma partí:c:ulil.r razíió' ob'rigar- â qt1e desse'
&vertlO;' se metr:':f" mão no~ negflci~ d"iis ,fúsr-i:Ças 'J '

que peHe-ncCm\ a Casa d:a SuppJlcaçao •.. ~lJJo· cursa'
ond'innriG i,mporra rnldiro ,que'se"nab irnpida'~ coma'
se 'declara n1ó RégimeI1[O',., dc'q.l:jc, usa·Is • .E"porque' Ó' I

Desemba''g'O'do'Paço não tehi conünissãó pará ordenar:
aos Juizes da Ca~a d.i·Suppl·icaçãb J' que declarem os
funda-memos das· Sentenças ,..que' derão J.lho advenireis-
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assi t e..q.ue.. s.e ab.stenha de o fazer dagui em dia.nte,(-J J;
e que quando parecer necessario tomar alguma infor.
mação do- tTuiz de .51lg9ma causà t o consu.1ce a esse
60verno t pejo qual se lhe pedirá. ChrisI07Jáo Soares•

.., iR eu Lourenço da Silva Pereira t Guarda Mór
tJ d;d:asa da Supplicação. a fiz trasladar aqui ·por
't uma copia ,do Secrl:tario CtJristovão Soares t que
't) tornei a eçJ[.regar ao Regedor O~ Ju~tiça jl 9' .d~
t) .Novembro de 1623, n

;l.,iv. 9da' Supplica.çãG foL [4~.

Ord-. 'Liv. I. Til. 111-. Í1 RubJ:~

·Ca~/a. "" ErRei. em que se recommC11da' a aVÚigf((IÇiJ dos
pecçadós p{tb/icos. de q!(C houve·y alguns j?Jclic.ios.; .(.
,tambem a puniréio deites•

.1.6.24 TEndo consideração ao muito.. Que Deos nosso
S.en.bor s.e off~nd~ de q·ue haja descuido no ,cas.tigo
dos.peccados públicOll e escat<1dalosQs ) e quão' oeces",
síJ..rio he :tratarem mu.i de' proposita clé o .~placa.r t e
;ter mão 1 no ,r.igor de sua Divina justiça) para .que
)eval)te () castigo t e c;lisponha para maior serviço seu)
bem- commllm da. Igreja Ca'~hQl.ica e de meus Reinos
e VassaJ.IoS" • o fim 'de meus intentos t e particu'larmenre
,esta empreza 90 socçotro do Brazil.. .me pareceu ea,.
comm.endar-vos muito. que com ,toda a applit:ação e
.cuidado vos info,rmeis dos peccados públicos escanda
io:;os )que hou ver nesse Reino t e os façais célstigar com
,igualdade e demonstração (2) .; e que s.e aporem os de
'qll,e ha i':ldicios públicos; e averiguando. se) se proceda

(,) V. Cant[. de 12 de Setembro e 6 <le No\'embro de 1623.

(2~ y. Álvv. de 25 ele pezen;lbro'Q!'l IGO~ ~~. ;U e 26, e.2 clc.Ju~
. nbo de 162~. . "

/



c; A R T· A S'," ('TC; 41

CO\llo os culpados na mesma éonfollÍlidaâe ;,ad,'ertindo,
que com valo ordenar assi·,. descarrego a obrigação
de minha c()l1scienci~; e espf"ro qué cumprireis com
a" vossa ~ de' maneira, que se dê inteira satisfacção á..
Justiça com exemplo e emenâa.-

Em Caria de 20· de &/rmbro' de 16'24~'

Liv. 9 da S~ppli'cÍlçãõ fo). 157"

--------_._----........................
Ord. Lj.v~ u Tit. 5~ á Rubn ;

aarta j.' EIRti J em que ·s(· tlelertn;na J qtte quimt!o" os
Besemb'argadores da SlIpplicoçáo flrcm á Mna da
Cotzsciencia ão despacho de a/gJJn'J feitos, se IJão de-'
tlssentàr abaixo dos DeP!''Ifldor.·

ENviastes' 'Com carta dé 30' de Ma'rço passadó üma 16'26'
Consulta· da.. Mesa da Consciencía sobre o Iwgar J que-
nella se ha de dar aos Desemb'argadores da Casa· da'
Sup,pliea'çao, qt1anqo vão a ella , COtrlo Ju·izes, .despa-·
char alguns feitos ;,e havendó.a visto: Hei p'oT'ben'i'
se lhes dê lugar nos bancos·, em que st· aS'sehtão os'
Deputados, abaixO' delles, na fôrma, que' se faz' nO'
Gonselho da F.azenda. ChrislG7.'ão Soares•.

... Eu·, Lourenço da Silva J a'trasladei 'aqui .por i

,.., uma cop.ia do Secretario Christoyao Soares 1 que
" tornei' a entregar ao' Regedor da J.u'Stiça. Lisboa·:
Jf.311 de Julho de' 16"26-. Jt '.

Em Carla de Sua MOf.eJláde de' J5. dr J.Hnh() de 16~6.~·

Liv.· 9 da Supp\il:a~io·tol.l ..64.·
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Car-Ia t .tm .qfU u mandou t .flul! l1t:1tkmnJZ '#JUlb~r .tPudesSt
andar I!JIlbufpda pe/ps r.uas.,

16,26 VI as ·Consultas do Desembargo do Pa-ço e do
Conselho.O'IEstado ,~.Qp~e.a nova i1uroducção .de andar
.rebuçadas J qué algu'mas -óiúlheres d.e .fóra lev 6rão 1l
esse Reino.;.e para quelse a~1:lhe t e: .se castiguem as
que ~ intentarem éontinuar. ordenareis. que .se lan.,.
.eern ,wegõe,s. que ·toda a Jllulher .de cwa1quer ql:lcrli,
.dillde. que for ~chada rebuçaQla, seja presa na cadeia .•
.e cO~1~et;nnaQa .~1Jl ,per~il;l1enro elo m,v~to» e cm c~m

.cq..lZados de .pena;; e que~se o·n:kn,e (lO Regedo,r, e aos
1'1inistros da Justiça dessa Cidade e do Reino. façáQ
e1Cecutpr O,s pregõ_e~ q:>rp toO,o o rigor. .

. , .chrú/l)Váo Soares.
Em eart(l de Sua t..1agestade de .19 (le J{l11bo ,de 16,~,6,.

;l«v. 9 à,a SU~'pljcaçªo 191• .163 ;:er~.

)

grd•.L.iv•.I,·Tit. 9, ;§. I~.

,'Çarla tP IiiRl!i. t.~1 que !~(l:ítJOU .raommenia-r a obur,va1tt.j~

., .do'1?roce~iJnelJ.to (oftlra fi Col/eitor, que occas,ioljo'u ,a'reJO.

. /ução da Carta'de 2'8 de Jtjlbo de 1,62Q. .

il-926 .V{ o qU~ .cm 1..3 d~ Junho passado me escrevestes
sobre o C~Heitor;; e ,o pouco resp.eitl?, q.u,c ~~m .30 .que
,de~.se GovenlO s.e ibe ordena; .e me parece.u' aô verti r...
~O$t qu~ em tUGO O ql,le por Sl,l;l parte e de se·lI Auditor
.se e~G~r» s.e deve proceder com dles conform.e aQ
,q.ue (m~ d,lsposto pelas Leis ~ OrdeJ.1s dadas ác.e.r.c.a
,à,estas ~at.e.rias, j,l,1stifi.~al)40 primeiro a rõ.zito e Di..
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·reito da parte de 'meus ·Minis'tros., ,de,maneira) que
tudo assente sobre fundamentos solidas) e se _possa
sustentar e levar adiante.o que ,se .fizer. .

'Christovão 'SMyes.
Em 'Carta de Sua Magestade de .28 de Julbo.de .1626.

Liv. 9 da Supplicação fol. .6.6. •

,--------
·Ord. Liv. :1. Tit'..7' §. 8:

Cil/'Ia .d' ElRei, .em qUI! declara i qUI! os Ministros infe.
<Tiores sáo obrigados a' guardar as or:dens do Corr~ged.or
.do Crime pa C&rte em materias dt prúof'S, e execuçõu
de justiça.• abstendo. se porém de as com-metur .(lOS .ditos
Ministros irifcrjQres .• salvo se estiverem OUlfpados.

:S.Ua Magestaâe por ''Carta de '7 de·-Qutubro des~e ,1626
;mno .de 1626 ,respondendo a ·uma Consulta., que ,pelo
Desemba~go do Paço se lhe fez sobre a queixa, qU,e
o Doutor 'Gabriel Pereira ·de 'Castro, ·Corrçgedor do
.Crime da -Cône • 'fez,de 'Ga-spar<Cardo.so • ,Corregedor
do Crime da Cidade. a qllerp. por um <t'scrito,seu .•
havia ordenado .prendesse a um Duatte $oor.é Pereira.)
.a que lhe ·.não óbedeceu • ~pelas ra~ões. que .para isso
.âeu, por euja .causa. foi ,.mandado .apparecer na :Re
laçao·: Manda Sua Magesrade. que,·os .Ministros .infe
riores desta ·Cidade gu-ardein. as Oi"dens ·dos C-orrege-
dores da Côrte. desta qualidade) '-c que se ordenasse
aas ,ditos Corregedores se não ,(!squecessem das obri
gações de seu ·affieio.; ·e ,que por suas pessoas :fizessem
·as diligencias-delle • e 'não usem do termo ·de mandar
.por e&crito fazer' prisões aos Ministros inferiores·,sal,vo' .
~e .esti.verem 'c,.mbaraçados) Oll tiverem outr.o justo
-ImpedImento.; e .que ·0 dito Gaspar ,Ear:doso. vista a-
-ra~ão.) que teve para. duvidar de.cumprir ,o .escrito
.do dito -Gabriel Pereira de Castro) fosse relev.ado· oe

Dure:lt• .) ,Calí". ; ,e.le. 'Io.f!J. 1. G
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appaltecer em Relaçâo. Lisboa.~ S" Sé S'e·cernbro. de
1;6'26.

Em Carta de 7 d~ Outubro' d~ 162.6.-

Liv. 9 .da Sopplicaçiio foI. 169 vcri.

Ord. Li,>;~ h Tit. 15, ao prinr.

(IàftIJ' d' ElRei I' em qUi se' dàerf1Tina ): que o Pro11lotór da'
Jus/;ça fata o of/iúo de denunciador· C()1l'tra os naturau

. -do Reino) q-iJe COtJ111Jetlereu~ crimes' no Br:azil•.

1627. Vro-se urna CanseIra dó 'J:)esembargo' do·' Paço
sobre a dúvida' mo-vida 'entre os Desembargadores da
Casa. da Supplicação) á<::.erca· de se toinar· conheci
me,nto neJIa '1, por falta de denunciador do caso I que
Balrhazar da Fonseca I preso ).commette·u no Bra.z.iL:
ordenareis I, que o,Promotor da Justiça faça o offi.cio·
de d~nllnciad\:)r I e se proceda', corno fqr Justiça) ,nos
casos semelnantes ", que suc:cederem ao drame.

E"l .Carta de" 27 de· Julbo. de 16.27.'

lAv•. 9' da Sapplicaçãa. folioÍ ,17t~

-------...;.-------
Ord~ Hiv'. 3. Tit·; 2~. ao pr.im:.

Carta') ~"J que se ordmou") que os Conulheirou Ministros'
não- pudessem, dar vO/rJ nos .fritos de s~us parenlés. E
na per/ensão. de alguln Officio· dC'v-e votar primeiro o
lvlilliJ/ro parente. u; sabir- p.ar.a f~"a•.

1621' P~los" i·neonvcrrientes. q~ se' seguem' de' que os
Conselheiros e Ministros se. achem nos Conselhos e
Tübunaes) ql:lando, se. dêm desRa<l:hQs. dós parentes,

/.



resolvi o·seguinte-: q~e .,em tudo quanto "for de partes .•
.se vote, sem :lssistir os -parentes dos penendentes; no
gr:ío de p>ais, filhos. netos, e todos os descendentes por
linha l'ecta.; irmãos, primos <eamil:mãçs.; sobrinhos.
',filhos qe primos eomirmãos. e chios .neste .gráo:: e
quando .se ,.nomear parente. de n1gl1tn M.inis~ro" ,que
não seja pel'tendente, para algum Qffieio, ou negocio •.
,que lhe togue, logo' que o ,tal. for nomeado. vote o
MinisHo parente, ainda.que .lh.e nao :toque por .ordem.•
,e se saia; 'e isto mesmo se faça em todos os demais.
que., ,quando haja ,p.arente de Mif:lis.tH) .per.rendente..
.não se ache_ o tal Min,ist,ro )1a.'proposiçãq'.I.1em ~o votar
,do negocio; ,e .isto mesmo se .ba de.emender, sempre
ql'Je se :faça ca~gol' QE em n~goc~o de, Officio.J ,ou das
'partes .• ao ;pare.nte .de qualquer Ministro; que em
todas as maçY[i.as qe '.Qffic.io .".sem ,r.eserv r nenfluma.,
que tocar a parente '110S .ditos gráos" se Jevaráõ os
despachos, \pàra que os proveja o,parent{! .. :e vote.,Q
qu.e ·se ·orfer.eccr de meu seni-ço; ~ .c.es~rv.ançio aqucUes
,papeis, ;cartas" ou petições. que, .ainda que sejão
.dJ: 'Omeio, olhão·a condemnar., ."oU .cellSU'r~r acçées
de p~rmte.; porque destes não ha de -cel' notic-i algtt
-ma ° Mi11istr0 parente; -e ·isto teudo Jan es e depoiS' de

'. votar-se no Çonselho. sem qu'e se lhe dê noticia dd
.que na material ,se' houve·r resolutp. ou votadó,; ,e (;)
"'{)to '. ,ou votos :~in&ulares.•. ~ue .s~ tomar-cm dest~
manerr~ I os rubnc-ara o Munst.r0 par~hte ,em .papel ~:

palite; ,~ .~s~e se ·met~t:á na' C~nsolta tan bom' de 1>e('
.si; e os. ditos .parentes fió rtfbriéa-t.~õ ':as Consu\lt~s

DOS ;I;ribunae~ ; _P9r~úe nio tq.~em ,110t'Í'cia do -qu.e se _
houver .vqrado; .por.em J;10S Tnbunaes se poderão ver
:()svotos ,dos parientes " ponque' sé não :perca neHes a
;luz I que p,oêlein .dar seús 'pareceres; e ,para isto 'Será
'bem." .que se"tomem ~antes I s.empre q.lle ·se possa. ~e
-se não pr.oponha nenhum ,M;itois,u:o ,a,e.l:J:Jr.o., n13rmean
.do.o em pat'tióular .. para nenhllm cárgo, 'senão com
;§clle:ralidade .. ,di,zendo., que os Ministr.os daquelle

G 2
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:Fribunar, que' eu julgt\r -por (ilaiS' a p'rapositó' para
o tal'cargo'~' se' me propoein; e mOlbem' se hão'de
Gomprehender aos gráos' d~ parentesco',' aoima signa:.
lado, ola·de qualquer "quo o tiver p~las varonias·,. de
maneira que'se n:io ha. de achar o Ministro parente'•.
.em qualquer· ario que seja', por sua varonia do per.,
tendente. ou~ de aujos despachos se virem. Nesta
Gonformidade ordenareis, que se proceela' com todos·
os· Conselhos. e Tribunaes deste Reino. .

ChrislováfJ Soart!s~

Em C!àrlal de S. M: de-.,. de Setembro de· 162']~

I;iv. '9 da' Supplicaçãã. 10.10" 1'7.1 vers~.

---------~.:-...;~..;;,

Ord. Liv·. 5;. Tít. 8:ká' Rubr.

€arta' d~F.lRei ~ e.m' que problbio (lOS Mfnistros" intercede.:.
rem C91(1 o,·Golfei/or: em .negocios de Frades, ou· Freiras.·

162-7'T~ndo COIJsideraçãõ'~ ·qae-,. pa.ra o Bisp~' de Sorá...
que" que agora v<;1Í por Collei tor a .esse Reine;). obser
var',melhor,o qpe lhe.~andei.encarregar' ácerca de se
não intrometter: no -governoJ-ordinario das Reli'giões,
será-.de ml:lito, effeito. que meus· Ministros. lhe ooa
fallem. nem; inte·rcedãe por.e1le:, por modo algum cm
negocios pat'ficul,!r~s' qe Fáde~.. ou Freiras:. f-rei por
bem e mando» qU,e nenhum o possa.fazer; e para qlie
chegue á.-- nGt'Ícia de todos, fareis que esta CaFta se
envie em copias aos Tribunaes. e se. registe', nelles.
dando-se uma tarobem ao .Golfeiror·p.ara .que o tenha
entendido.. CEris/ovão· Soares.

Em Car:ta tje·S. Mages/ade de. 2} ·de Setembro de 1'627.

Li" 9. da SLlpplicac:ão foI. 172 .'
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Garfa·' d' E/Rei, em que manda, qu'e ai Desembàrgadorts
da lndia viúJ· ado ,ã, Refarão; (. q/le não vão a casa dlJ
jogo; .1um fáflio visita-s J .uem tomem afilhados.·

C~m - mta- de' J3 dõ- presente env iastes uma Con:' 162 S
sulta dó Conselho d'Estado sobre os pr0ced'imemo-s"
dos Desembargad'Oré"S d'a' Relàçã<> de Côa; e algun'las··
Cousas recantes áquella'Casa·: e conformando-me em'
tudo com o que par-€ceu ao Desemba.rgp· do' Paço; .ao
Conselho d' Estado' se escreverá" e o avisareis, ,que
r~prehenda aos Desembargadores de· não i-rem á· Rê..
IaçãO'·ás horas- ordenadas; e que avise de'ctlll'\O' nist() t

procederem em· cada um anno; e que se' ab'stenhâõ .
de fazerem visitas rI),. e tomarem afilhados; e'que'
havendo' excesso consideravel dos Ministros e Officiaes .
da Fazenda" que dão tabolagem, ·ou· vão' ás casas'
d-o· jogo:, .com que se fita· prejudicando' á justiça e
d~spacho dãs partes ".0 'procure- atalhar, mandaildo..
lhes fazer as 'nbtificaçóes, ·que aponta,;,e q':le não se"
emendàndo, me dem conta pâr~ mandar -ptõvér. cornq •
for scnido : ~'que querendo'~ Desembargadúr Arltónió':
da' Cunh",. em ~irtude da licença que teni J ern'bar~

car"se para- o Reino t o deixé vir. dando~lhe coni-'
modidades necessa-rias J p~ra o' fazér : ·e estas mesmaS;
Ordens orden81'eis vós, que se 'guardem e observem
ness~' Reil10 .com' os Desembargadores das Reláçóes'
delJe. por ser assi nccessario' para boa aclrninistl'açã_o"
da"Justi'ça') e' bom, despa-cho' das panes'; com deCla~

~ação. quelos taes Desembargadores. qU'e cosrurnare~ .
Ir 'tarde· á Relação. sendo' p.rii'neiro admoestàdos , e 'nã0 .

(I}' v: AI,,: de 23 de Novembro de 16l.2 1 e CaTlt. de !6 de ·Dt~·
zembro de 1010 I C 6 de Oublbro lle !o33.,'



D li C R. E .T .O S I

se emendando., serão depois apontados, para.~e lhes
descontar em: seus ordenados l:ata por quantidade'( I) ;
e ao Arcebispo çie Gôa,se esçreverá, como se;tpqnta,
com demonstração de agradecimento" F~lp .zêlo.J ql.le
rno~tra ~s causas de.meu sendço. .

Em {;4rta de 2',5 de Fe,vereiro de 1.628.
\

,Li". 9 qa S,~pplicaçãoJo!. •.l!32. \'e~~.

A
( \..~------.-'--------...--.--.-.

,Or~. Liv. 1.' Tit. 1. §. 2.

Carta d' EtRti , .em que se f'fpeie a me;nlt! l-eCOmmel1d(/(fúJ
-" aas DesembprgpdQJ:e.s da l11d{'o.

16.28 Don~ 'Francisco Mas~arenhas.• ViGe_R<;i dil 'llldia"
ilrnigo.: .Eu ElRei vos ,.enyio 'muito saudar. _Vendo
.!-Ima carta. qüe o C~mde da Vidjgu~ira, sendõ meu
,Vice.. R<;i desse Estado. me escreveu nas vias do anno
;Pa~Stla01 P.p!' que me deu conta dO$ Desembargadores"
~L1Ç, ficavao .serYifldo na Relaçiio .de Gôa,Jl e de seu

. 1..J· , d ...procelllmento; me par,eceu em esta .(;,(;>1'1 u-~i(ao en.-
.com'1lenéla- -vos. Ciue da minha .parte reprehendacs
ãos 'Hesembargadores Ele não ire!TI á ~ela.ç.ão ás horas
ordenadas. F'0r ser i~formado_1 que se hão nisso alguns
Co.I1;I âemasiado dCs'caido em pr.ejuizo 'do expediente
âo' desplcho dos feiras j e os que costumão··ir tarde ~

-.Relação, sendo primeiro admoestados. e não se .emel,1..
âando." se.r~o d~pois apol1cados para ·se lhe$ descontar
_~m seus ordenas0s ·rata por quantidade: e assi os ad..
yer.tjreis,J que se abstenhão de fazerem Nisicas e toma
.rem aijlbados. pelo ler por inconveniente íÍ boa adrni".
ríiscração qa Justiça. em razão da qua'l 'lhes he isso
prohioido: e avisar-me-h~is e'm -cada um anno de
..coçno nisto se p'rocede. E·porque tenho tamb,c::'r;n ,ÍJ;1-

{J) V. I)~t;rElt. de ~ de .ô:go.st9 de J668.



formação, que alguns Ministros da Justiça e dá Iilinha
Fàzenda, e· outros Officiaes' se distrahem, e gastão o
tempo no jog.o) dando tabotagem em suas casas, e indo
a· outras) aonde se j0g.a r por a-ralha't" .os inconvenien.
tes •. qtt-i: disso se· seguem. vos encommcndo e enc-a'f
rego) que' ha·venclo e'XC'esso consideravd des Ministros
e Officiaes) que dão tabolagem ) ou vão ás casas de
j.ogo. com que se fique prejudicando a justiça e despa
cno das panes,. o proc-ureis atalhar;> mandando-lhes
fàzer as nàtificaçães) que vos p';f·re·cerem ; e não se
emendando. me dare·is conta disso para mandar prover,
c.orno for serv ido. ,Em bisboa á 23- de Março de 16'28.

RE1.- .
Iiiv. 9. Já Suppli{;a~âo fá!. 18, vers:'

Ord. Llv. h Tit. 14. á RubF"

Carta d.!EIRet.,. em qu:e se' rerommenda· se- {fntigtl~m (JS

peccados escandalosos--) .como já se mandára p.t/a' de 20·

de Setembro de 16~4.

PA'ra que Dcos rrosso Senhor seja ~et\lido de aplàcar' 1628
sua .ira ) e melhorar'às successos das cmprezas e causas
dessa Coroa •. e, p.articularmente as da lndia:. que com'
tao pouca felicidade- c.aminhárão arégora. vos en~'

carrego muito ordeneis'•• que se dê calor ~ Jusliça~.

assi!>rindo aos Ministros dclla. para que os peccados
escandá·\osos se· castiguem com inteireza- e satisfação
públi':ca.

Em Cartll de' 22' de Setembr-o de 162 S~·

..Liv"-9' oa Supplie8ç~o·foJ.. 18J.--
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·Qr·d. ;.Liv. I. ::fito '28••§. '2.

Decreto. ·no qual ,se determina, que os Rec-ebed,r;res do
.di1thâ~o· do fi)esr-.1I1ótlygo do Paço e Mesa da ConJ(ienci(ll~

Supp/iraçãfJ e PorJa,. de/fi co)i/as, ffl...q.a )fe~ al1JJOS ,n~

Çiua dos C'o,J/O~.

1629 'H Ei,_p~r'bem e m.ando •. que,G>s Thesour~jros. qLtt:
!ecebem di,oheiro d.as despesas- do Des~mbargo do
Paço. Mesfl da Con~çie!1cia. Casa da Supplicação e
Casll do Porto. dem ,cada .tres annos Qontã ·nes 'Cml!"
tos, com rel,ações juradas. no Conselho de minha
Fazend.a, çlo qye.)·ecebêrão e dispendêrão; e Çjuando
o Presiçlente do Qesernb.ar.go do .Paço. e Mesa da
Consciencia. 'Regedor·e GóvernadOi" da 'Casa da Sup
plicação e do Porto. mandarem passar Provisões,. ou
M-ançiaçlos para QS ditos Ofliciaes sel:virem. {a~=ío

dedarar nelles. q~e .lhes nao s~rá,8ada posse ,nos diras
cargos. sem primeiro mostrarem,certidão do Contador
Mór, nas CO.stfls da t~1 Provisão, ou Mançlado dê C0l;110

_fi.~âo ~egistados;; ,e assi II tia l1~a. Çl ue der.em, na fórma ,
qL!e .tenho Orde!lado [los Capitt. '1 e .g ·deste Regimento ...
~ ~ch.ando-se ,. que 0.5 d~tos .Qffici.aes não derâo as
'r~laçõ_es certas. jpr,tldAs e .verdadeiras., serão execu.
tados pd'Os Executores dos Contos na quantia. em
q~le .for-ern alcançados. coro a pena do ·t-resdobro ; e
assi o que ficarem rlevevdo. como o dito cresdobro
entregaráó ao meu Thesoureiro Mór. estll~do paga
a folha; e não .e.~tflndo paga, se depositará. do que
fic~rem devendo á folha. o gue for necessario para se
acabar de ,pagar • na fórm,a • 'que neste Regimento,está
.ordenaÓ9; e o que se mon~ar na pena do tresdQbro.
,ir.á sempre á Arca do ~ito ThesOllreiro Mór~; o que
lt.er~ l\lgitr ~~ toçios os mailS Officiaes" qu!: ;hão de
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entrar 'nos Contoo com relações juradas: e deste Ça-,
pitlllo fará o Védor da Fazenda ~a Reparrição .do~
Contos tirar os traslados necessanos. e os enViara
{lOS Presidentes do Desembargo do Paço. Mesa da
Conscicncia, e ao Regedor da Casa da Supplicação.
e Governador da Casa do Porro, os quaes o cllmpriráõ
,e farão .curnprir.Í'nt.<:iramente. sem embarg? de quaes
quer Provisões. Regimênros e Ordens ['mnhas, que
haja em contrario ;. e o farão roegistar. nos li VfOS • ~onde
se registão as ProVisões dos dnes Tnbunaes.•

Gaspar de Abreu•
.. E eu', Lourenço da Silva Pereira ~ o fiz escre~er

" aqui po:r uma copia de- Gaspar de Abreu. Em
" Lisboa à 7 de Fevereiro de 16,2:9- n

Com Rtlbrica de S.ua Magestade.

Li.., 9. da Supplicaçiio foi. 'llh verso

.
Ord.. Li,v. 2. Tit. 26. §. 17.

Carla, em que se ord,e/Zou, que, nellbum -Mi.nislrp possa
dcmmriar. Ctlpella (l'-t..U71/~ por si. nrm por interposta
pessoa. -,

V I a Consulta do Desembargo do Paço, que en
viastes com a Carta de 28 çlo presente. sÇlbre as CapeI.
las. que possuem os Mosteiros de Religiosos'; e con
siderando a matcria dcl!a • me par~ceu dizer-vos. que
fôra conveniente. que antes de se mandar fazer por
Ordem daquelle TribQnal a nQtifichÇão para os Pro
vinciaes e Superiores das Religiões enviarem a elle o
rol e titulas de todas as propriedades e fazenda, que
t~m • e licenças minhas. se me dará conta della • vista
a qualidade da materia. E porque a Com missão das
Capellas, que tenho dada a ManoeI AI vares de Car.

Decrett. , Cartt., etc. '[em. l. H'



valho, he para aqudlas t que andão us"mpaclas, ÕI1
estão. vagas por falta de SuccessCJres·, 'lHe havii\o de
succeder nellas, cuja Provisão me peneni'c. como dt
bens vacantes, ordenareis, que nesta confoFlnidâde
se proceda Ílaquella Comrnissão, por ql?lanto a materia
dos Religiosos não poderem poswiJ' bens de·raiz sem
Jicença minha. toca ordimtriamente .ao JUibO Ordi•
.nario da Coroa. e ao meu ProGlN"ador deIla; e offere
.cendo-se denunciação de alguma Capella. em que st
tenhão introduzido a1gul1s Re1igios0s cantra a fór.ma
da dita Commissão. se me fará Consulta, que envia
reis com vosso parecer. E hei por bem, que de mais
dós Desembargadores, nomeados par.a a dj~a Commis.
são das Capellé\s, entrem nella os IDe~éri'1t>ár-gador(ts

Manoei Coutinho, e Fr.ancisco de' Andrade Leitão j

e que nenhClm dos; Desembargadores e Minisrros desta
Commíssáo possão dénuddar para si. nem para seus
criados ,. .ou parentes, dentro do 4'- gráo, Capella
alguma por sr, rrem por interposta pessoa j por quanto
h€ minha tenção, que nesra mareria se proceda com
toda a indepé'ndencia e justificação nccessaria. E para
tomar Resolução nas Capellas possuidas por Religi~.

sos, 9':1e ac~almeote estão denunciadas, me· enviareis
.a: re,]à:ç..:Tõ .. que Vos' mandei pedir, com [ada a clareza
e disrincção.

Em Cor/II de Sua Mages/ade de 28 de Selembr~

dê 1-629.

L~,. do.s Rf!ino& das tapeHu da Coroa a f01 10. "I'rs.
;
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Ord. Liv. 3. Tit. <;1+. DO princ.

Carl" I fi" 'l'U ,u fo'Z (I t1InffJ(I ruommMdllf//(I,I jl fil/fi
na de 7 de Selembro de,1627'

DAreis a Ordem. que convenha. para que no t 619
.Coosc'-h.o -d'E$tado e pos .mais Tri'bunaes dessa ICidade
se guardem pontualmente as que são dadas em razão
de não serem presc!l1{o(:s as Cc;)Ose1hei,'os. quando se
tratar e _votar algum negocio. que toque a alguma
pessoa I·de -qwe -sej-fie -paFeAt-es -em -gr-áa ,pt""6hibido.

Cbristovão Soares.

Em Ctlrla de S. Magest., de 9 de Novembro de 1629.

-:-----........,.....-----
Oro. Liv. 'S' Tit. 9. á 'Rubr.

....

-carta d'E'/Rei. 1111 que se -"'etamme-náll aos MiNistros e
Qf/iâae·s il -t'41r4a do segrede; ~ qlie os Pl't'liclenJes ti')s
~rihlmaes 1evassefll t castiguem -w '1ue o 'nifJ o1Jst-PrJfio.

E'Nc-omID'endo-vos muit~. que da mínha parte en- 162~
ca rregueis apertadamente .aQS Pres.ide,n t~li P'9S lhb~ nacs
dessa Cidade. e ao Re~edor aa Casa da Supplicação.
e ao Governador do Porto o cuidado e vigilancia.
que devem ter em inquirir e devassar dos Ministros.
Officiaes e pessoas. de qualquer qualidade que sejão I

que quebrarem o segredo nas materias I em que con-
vier guardar-se. cada um na parte I que lhe tocar.
procedendo contra 'cs'cl'l'lp'cl'ttos cóm' todo o rigor da

H2
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Justiça; e vós o tereis da mesma maneira de tomar
exacta informação do que nisto falta á sua obrigação;
e dando.me çonta daquelles. que pdas qualidades dos
ameias, em que mê servem, entenderdes convem
daF-s€-me do procedimento nisto l para eu milnda.r
"er. que demonstração s~ deve fazer çOI1} e1les, Contra
os dem<\is, qúe houver culpa.dos " fa(cí.s proceder com
todo o rigo( da. JusEiça " etc,

. .
Em CIl.rla de S. MIIgestade de 9 de Novembro de 1629'

Liv, 9. da Sup-pliqção fol. 187_ vera, "

Cbristováo Soares.

~~~,..--..:..,.,---------

Or~, Liv.. :1;. 'Tih 60. á Rubr•.

Carla d."E1Rei, em que se ordmou se não qdmillisse Yf,.

qu.m)n.ento de perdáo sobre (u/pas de· residencial

POsto- que Já tenho mandado, que se nãó petdoem
culpas, que. result.are..m das residencias (I); porque
convem a meu serviço, que esta Ordem se guarde e
observe polltuahneme, me· pa-rc€eu, torna·r-vo-lo a en

.. carregar por.. esta Carta, como faço, e que se tenha
nisJo pa(tic~lat: cuidado.

Em Carla de S. M.agestpde de 3-0. de. ]ouirq de 16..30.

1.iv. 9. da Sopplicaçiio foJ, 188..

...
• ~ (L)
•• J .... c:..
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Ord. Liv-; 5, Tit. (02. á Rubr.
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Carla, em que se recommendoll ao Dutmbargo do .Pa~o não
faci/ilasJe lit'tIt~aJ para. a impressão de livros, nem a
concedesse aos que Ira/assem de His/oria dos Im/pos.
presentes•.

POl'! alguns livros, que- de poucos tempos a esta I63~
parte saírão impressos .neste. Reino., em cuja impressão
se devêr~ r~parar t- se tem visto quanIo nestas cousas
se tem facilitado asJicenças. no meu Desembargo·do
Paço, aonde. isto toca; e porque a matcria he dê
muita f.consideraçáo., e pede toda a reformação, vos
encommendo.muirQ e encarrego, que o .ad,,·irtais'áquel~

la Mesa, .pãra· que. esteja· nisto com' o cuidado devido;
~ que particulal:mente não concedão licença -alguma,.
para se imprimir nenhum livro, que toque á Hi~toria,
ou a materias do governo, ou Stlccessos destes tempos,.
sem primeiro se me consultar; e fareis executar com
todo o cuidado a Lei, que está-passada-, que prohibe
imprirmir-se nenhum livro', nem papel, sem esta·
licença; e vereis, se convirá accrescentar a mesma_
Lei,_ e as· penas della, e mo avisareis ..com o parecer
dos do Desembarg9 dq Paço e vosso.

o Antonio Sanches. F:arinha.
Em Carta de Sua J.\1age"S/ade dé 31 de Maio de. 1632 •

Liv. ~l.. do De..mbargo dQ Paço fo!•.7- _
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"• _ I

. Y I, : lJ érd. ',Wv.. I.:Tü;. 1. §. 25.

ResofU'Çlto ~i' SU(l m..au~s,tage $Obre U-'1I0 Çonsr)'Ia. em ~ue
se 4et,ertJZino71» gue ~. 8«~dor náo1Juaeise proVér "'te -

• f 'lJeníí~s 'Po~ r1Í~if i'e;.dº,us ~ ?-f.z~ : •. ,. •

A Esta Mesa t:~ ~n:d~.~gtms~imeMGE" que
faz o Chanceller da Casa da Supplicação J como Re
gedor .. de ma.i~ dos dou-s mezes pr.imeiros, que eIle
provê ~ e porque a Ordenação lhe não dá mais que
os primeiros dous mezes, e os segundos) terceiros e
quartos provimentos J que faz, são contra a OrdeNaçáo
do Liv. I. Tit. i. §. 25, e em grande prejuizo da
ad~inistração da Justiça; fareceu. que V. Magestade .

Ord. 1.iv. r. T-it. 6. á Rubr.

Cwta ;r, E1Rd, em que s-e netermhlo/J, 'fue nas CO'tf!tllfaS
dos Ministros sç ileC:!ara~se a limpe:;;a das mas residtlz.
citts.

]633 Houve por bem resolv'er, que nas Consultas, ~
, claqui em diame ,se (fiZereOl, em que se proponhão

<pe-ssoap ,p:lf.a Ilut9a1lell.de letras, 'se faça expl'essa memçá@
«ias esidencias, que derem lOS pr.opost~; e em .que
lt!ompo se bges tomárão; e se ficárão limpas ;' e.que
'isto se Qbserv.e e cumpr-a po!lliualmente, !Sob ~o~à':

«ijue t d6),j()ont.ffamio Ih'a-tldarei. faz«r uma aiemoomação
-é0~ :o Gffic:ial J Jpor. ~ja mão: prissaT<flbl, '1 J r

. ' ,11n1~1fio Sanch,es1.Fll"ri1tha.

I 'E,JI Cdrl'a de ~Uà MqtesflJtfe de I S~e y'tlnho ie "1-{),33'
,)

.'Liv.••5A {lo ,peselU~çgp do Paço lc'l,. 8.

/



C -A R TAS 'I 11" •

'o' õevrà mandéfr ·adve.ti... j que g,N1iWc ;l Orc6«~ão j.e não faça máis ProvirJlenws. que ~ qLue ella lhe
concetde. Em' Lisboa 24- de Junho de' 1633. Dom
.I1rtlrJrfio Pf.ráro, Prt'.'idmlt. Fernão- C{I!Jrat. Joãe de rri~
87JIaz:ar. FrancÍico Barrtto•. luiz Mmdu Ballrelo.

Con1ormamo..nõs.; e ao Regedor se aclvirta na:
fórmá r q.Ere se aponta. Em Lisboa a 3 de Julho d~

165J·
E-s/e tkspacho hê ·fH.b,.;c,·ado ptlo's C:Onsélheiros. dJ Esld/(h

Liv. 5 do Desembargo do P:lÇD falo IS.

__-------lo--
Oid. Liv. t. 'rito S" §. q ..

Càrta:'JiElRei ).. em qU'f: delerminâ " q.ue O'S Desembargá..
doüs, não respondão a Cartas de fcr/mde11/es. rom'o jli'
ordenára na. Carla de 22 de Fevereiro de: i 616 ,.. 11C1JI

os vIsdem.,.
. I

H'Avendo resolyto. por. conven!ent~ no anno de 1633,
1616 ) que os MInistros, que assistem no ConselhG>
de Portugal) que· residem jtm~o' Qa Minha Pessoa J não
respondessem ·ás cartas particulares de negocios de
partés, assi pe.lo tem~,· qu.e gastélivão·em o fazer, como:
por ootros i [l:(OOnvenientt's, que ,nisto· ha\'ia , em daolllo
,ele me~.s«FviçGJ.de.'qu~.s~a~·sàu a:e-sse GG\ver{lO', para
que ordenasse. que nesse Reino guarda~em a mcama'
:..ord~ '1lS .Desemb3F,~!,oores 00 Pa-ço-. e QS clia Cãsa
.da Sl:Iip.pJicaltáo 'C!,~ P~>rt(!») C os' m?lis Ministm8- QO,s
outros Tribuilaes ; vendo que, depois de se haver ob
ser·v.ado est.1)r.dem..~Qll, aJgl!lm-tempo', se iõi ,áíhera'pdo
'dept>ts-; le ~e orri'6t!J ~lifttroélú'ti'l'~o'tl'tra -Vez o ês'c,r'êv,ei' l:
~sp B.-deJI .•••c~tra -o aue.se.. .r.eM>blelJ1 na..maten«: .GOrA

~randes considcra~cs J, ·as&i .ptfa<'u OOR'l' é~pedÍ'eRr-'e



dos negócios, como para C0l1Ser\'ar o segredo (r) l

que he o fundamento) com qt:le os Conselhos e Tri.
bunaes devem obrar) sem outro respeito mais ~ .que
o meu serviço: Hei por bem de res0lver, que a
ordem) ,que estava dada sobre este particular) :se
observe e guarde pontualmente pelos Minislros do
CooseJhg de Portugal, que rt'sidem nessa Côrte) e
pelos mªis desse ReiBo, 11:1 fór,rna t que está di.sposto.
E porque se considerão os mesmos inconvenientes t

ç..m que os Ministros visitem aos pertendentes t se
declara'rá, que em nenhuma occasião hão de visitar
s~ja a quem for (2')'; por-que o ,que fazem nisto os
Ministros _de Portugal t assi .aqui t como nesse Reino,
.he abusa., que desconvem muiro a meu serviço, e
he necessario, que se guarde inviolavelmente sob pena
de suspensão -d~ 'oHicio, pela primeira vez) e pela
segunda, de privação deIle. E para que v..enha á noti
Cia de todos) dareis ;logo as orden,s necessarias.

A1l/onio Sanches FarÍ1zha.
Etn Carla de Sua Mages/ade de 6 ae Outubro ~e J'633'
Liv, 5 do Desembargo do Paço foI. 8 rers.

( Y --------......;;,..;..
·Ord. ,Li.v. I. Tit. ~ ..§. z.

·Carta da Governo) em que se tnalzda 1ecommeudar ao
Guarda' NIór, que tome em lembrança os Desemharga

• .dores., que l1ão firem á Relarão nas boras dete.rminadas.

1633 SEndo pe:soas ~e tanta áuctoridade neste Remo) e
·de que Sua Magestade faz tanta confiança ,-os Descm-

{I) V. 'Cart. de ~ de Novembro de r6:19, e Decrett,rde 25 de
11aneiro-. e IC) de Setembro de 164" ,. 14 de .Fe\'ereiro ,de .1642, e 18
de Agosto ae i649,' .• - . • .

.(~) V. Alv. de 23 de Novembro de 1612 1 Cain. ,de 1'6 do De.
:.l'elllbro d~ l610 t ,e a5 .de Fevereiro de .1628. .'
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bargadores da Casa da Supplicação, e tio conforme
a isto a precisa obrigaçãQ de venerarem e guardarem
pontualmente os Reo-imcntos e--Ordens de Sua Ma.
gest.ade, e não se lhe faltar com todo o nec~ssari.9
.para exemplo <los Ministros inferiores, e p~ra a JtlSrl
ça ser respeitada, corn<> convem ao serViço de Sua 
Magestade , e ao bem público: e tendo-s~ entendido.
que alguns delles não acode!U ao df::spacho da.C\l~i1
em hOf.a e tempo, que devem, se~do esta mateNil
de tanta conside5ação, e pedindo prompto remedia;
o Doucor Baltha'lar Fialho, Chancdler da Casa da
Supplicação J que ora faz Offieio de Regedor. orde
nará a Lourenço da Silva. Guarda Mór da Casa. que
d'amanh pOJ diante tome em um caderno em lem.
brança os Desembargadores, que entrarem depois da
hor;l '- d~clarandoa que hora entrão j mostrando cada
dia ao Chanceller, acabada a Mesa, o que tiver to.
rnado em lembrança; e destas faltas passará sempre
no ultimo de cada mez. em quanto não tíver ourra
Ordem J certidão com toda a pomualidade, sob pena.'
de ~e proceder contra elle, como Sua Magestade
houver por seu serviço; e a dita certidão entregará
ao Chanceller. que assignando-se neHa. ma enviará
logo, para se provê r na materia. como for serviço de
Sua Magestade. E esta Ordem lerá o Chanceller hoje
na Mesa grande. chamando a eUa todos os Desem-.
bargadores J que estiverem .na Casa j e he muito de
esperar de taes pessoas J que baste esta advertencia.
e vejão e considerem quam conforme a Ísto he a sua
obrigação, e a todos os respeitos. que lhe devem ser
presentes j e esta Ordem se registará na Casa da Sup
plicação. Lisboa 10 .de Novembro de 1633. -

D. Diogo de Cast,,_:

Livl 9 da SlIpplicaçio foI. ~t5~



Com Rubrica do. rice-Rei.

~P~CRETOSi

-----....-------
. I

Ord. Liv.. I. Tit. r. §. 17.

Cã~/a do Governo, em q~Je se ordena, que tel1do os Di!sem
kargíldores diligmcias exlraordi1:arias , as fação a tempo"

, que' ~he não tire () de ir á RtI(}fão.

TEndo entendido', que-por se OCC~al'em os Desem
bargadores dos Aggravos em. vestorias e 0utras dili.
gencias. deixão de acudir á 'Relação nos dias, que
estão signalados: E pt>rque isto be tanto contra e
~om expediente dos negocios. como se ixa ver;
c:; o que convem sempre ao serviço de Sua Mag«stade,
he, que' os Desembargadores dos Aggravos não fartem
O$- dias, que lhes toca. o ChanceHer da Casa da ,
Supplicação, que ora faz officio de Reg~dor , ordene.
que as ditas vestorias e diligencias, sem ser necessario.
que vão a eIlas Desembargadores dos Aggra\los.' se
fação a tempo, que lhes não tirem o irem á Relação (I);
(lo para que assi se tenha entendido e se execute. lerá
~ste Decreto na M'esa grande. e se registará.• aQnde
Rertence: advertindo. que nenhum l)esembargador
r>odel'á fazer diligencia alguma sem licença do Rege
dor. ou da' pessoa" que tiver este cargo: e quandl;>
RQr indisposição.. ou outro impedimento forçoso não
possão acudir algum dia á Re1a:ção~ dêm Jogo disso
çonta ao Regedolt, por escrito., Lisboa '1. 7 de Març,o
lie 1634. . .

Liv. 9 da S'uPF1ica~ã" 101•. :ng ver$'"

.......

(I) V. Carro ile 21 de Dezombro de 1618..

.. ... .
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--,-----------
OId. Liv. I. Tit. 97' ao·princ.

A'l.'iso, em que se or,dena.se 1záa admittáo ServentuarilJf.
• 110S Officios; e que lendo o~ Proprietarios impediwerztIJ.

os sirváo QS c(Jmpanheiros, e na falta del/es fiquem vagos.

POr quanto encarrega Su,a Magestade m~ito parti.•
cularmente a Sua Alteza, que todos os Proprietarios
de Offieios, assi da Justiça t como da Fazenda desta
Cidade e de todos, os mais lugares do RlÚno , aeudão
dentro de um breve termo, que para isto se lhei
assignará, a servir por suas proprias pessoas seus Offi-'
cios, e que não o fazendo assi, ceSSem de todo ponto
as servemias, que denes esciV'erem dadas, e os süvão os
companheiros (I) dos mesmos Offieios; e não ha-vend<T
companheiros t que possão s€rvir pelos impe<ilidos.
fiq.uem pela mesmo caso os Officios vagos, para os'
mandar prover em quem for servido, sem por isso
se ficar em obrigação alguma aos- Pfóprretari~s, que.,
não acudirem a servilos, não se -entendendo Isto nas.
settvemias, que Sua Mag.esEa-de tiver dado p0f Pro_
visões suas: Considerando Sl:1a Altezà a importallcia,
de que he est-a materia, e o ql:1e neHa pede e bom
goverrlo t or.deha, que o Desembargo dd Paço, pel~

que lhe toca, execute pontualmente o que Sua Ma-,
gestade manda.; e que assi espera entender, que se
faz sem dispensação al~ama. A 17 de Janeiro de I63S~',

Miguel de Vasconce/los e Bril,.

. .
[I} Y. l\lv. de:43 de Novembro dú6la.

1: ...:"

I ~
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Ord. Li.v. I. Til. I. ao· princ.

Carla d' E/Rei, em. qJU se recommenda, que se,;ao de
limpo sangue as pessoas, que hou1Jm:llJ de ter Offinol
da .Governflnça) 011 da Justiça•.'

16.}6, ENrre outra·s propostas, qu.e em vosso nome e dO!f
mais Prelad0s' de- Portugal, que se a'Chá'rão na Junra·
de Thoma·r) aponta-stes em ordem a se tratar das
remedios converrientes pa·ra se atalhar e castigar o'
Judaismo,. que ia ~m grande crescimento naquelle
Reino) foi uma ). que convinha muito para ~. mesmo
fim, nãú terem' os da Naç.ão· Hebrea honras) nem
lugares públic:os )' nem OfficiOs da Governança, nem
de Jusr-iça-). Graça- e de Fa~enda, c cousas semelhan
teS (I); e que' por' ser ass-i justo e conveniente aO'
Governo do Reino, estava ptohibido por muitas vezes,
pelos Senhores Reis meu~, Antecessores; e vendo eu,
que estas prohibições- são amigas e bem fundadas, e
que convem geralmente se guardem ccnn' toda a pon
tualidade, ainda para se animarem os mesmos descen...
dentes da- Nação Hebrea a serem firmes em nossa
Santa Fé Catholicza '" ~ seguirem a virtude e verdadeira.
Religião Christãa) para- q!J'e' assi mereção dispensar.se
com os- que ti.verem bons. e çatholicos procedimentos,;
o-que não se conseguíra, se geralm~nte pudessem' ser
admirtidos-, ou'.di.spensados para- as.ditas homas ... OffiO'
cios e lugares públicos, maiormente pedindo o tempo
e as cir.cumstancias presentes, que as ditas Leis e
prohibições se accresccntassem-: Hei. por bem de rnaH
dar, que ellas se guardem mui exactamente, e que
assi o aviseis. aos Tribunaes , a que toca) e ás Camaras

.. I
(I) V. Carro, de 25 de Julho de 1640., Alv. de J6 de Jlll&o li

Decret. de 16 de Agosto de. 1671,
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do Reino j ordenando, que esta minha Resolução se
registe nas panes ordenadas, e ,nas panes, que for
nccessario ,. para que em todo. o tempo se tenha luz
della. Filippe de lvlesquila.

ti E eu, Lourenç0 da Silva a trasladei aqui por
',t uma copia do Secretario Filippe de Mesquita., que
" !'amei a entregar ao Deutor Balthazar Fialho, que
" serve de RegedGr. Hoje 6 de Julho de 163-'. n

Em Carla de IJ de Abril de 1636.

Li... 9 da SIlEplicaçao foI. :uo. vera..

Ord. Liv. 2. Tit. 1·8. á. Rubr.

Carla. qUt Sua Mages!l1de estrevUI- ao Colleilor. adver~

tindo.o de que n-ão devia jazer procedimm(o, que m..
contras.se a observancia dest.a Ordenaçáo. o

n'Eu-se-me conta. de que- em Domingo de Ramos 1631
do anno passado de 1636 mandastes publicar nas
Igrejas dessa Cidade de Lisboa um Ediral contra as
pessoas, que den.unciavão de Capellas. que possuem
alguns Mosteiros e pessoas Ecc1esiasticas; e havendo
eu visto o que se contém no Edital, de que se me
enviou a copia. me pareceu dizer-vos, que tivestes;
nesta, materia' differenre proceclimento do que se es-·
perava de vós por Ministro' de Sua Santidade, de'
quem eu sou tão devoto e obediente filho; e que.
se á cerca della se vos derão algu-mas informações.
farão mui -erradas: e posro que o ser este Edital contra
uma Lei pr-atiGada' por decurso de tantos annos, sem
eontradicção alguma ,. e passada em ordem á conser
vação desse Reino· e bem da mesma Igrejà 'o a que
sempre eu, e os Senhores Reis, meus predecessores,
attendemos·, como Protectores e Defensores seus, e
que tantos· serv.iços lhe temos -feito, ficava dando·



DECRETOS~"

lugar a tratar' do remedio desta fot'ç~ pelos- meios, que,
o Direito e Costume permittem; com tudo, para
I!1aior justi'ficação ·dtsso, mandei ver a ,materia por
muitos Theologos e Juriatas dos melhores desta Côrte:
e havendo. me c<mformado com o que a todos pa.
~eceu • vis~o que havendo-se esperado ,tanto tempo ..
~\,IC: conhecesseis o erro; em que caistes) e não de.,
SIStlst~~,d? YQSso intento, 'podendo usar de outros,
meios, que as Leis permittem) quiz antes pelo amor
e respeito, que guardo a Sua Santidade e ,a seus Mi.
nistros, encommendâr~vos muito, como o faço por
esta Carta; que reponhais o Edital referido, e tudo o
mais, qcreneste- negocio houverdes feito, n-a-rórma,
que .entendereis da Pril'lceza Margarida, minha muito
amada e prezada Senhora Prima, havendo-vos nisso
cdm'o medo, em qu'e cJeveis dar satisfação a um abus~
tão-grallde, tendo r>0r C'erto, que se assi o fizerdes,
terei muito con~eIHameF1to, e se esc.usar.á com "isso
tratar de remedio por outros caminhos. Escrita enl
Madria'á J de:. Fevereiro de 1'637'

REI.
Liv. 9' da SlIpplícaçào foI. 242 v-ers..

Otd. Liv. 2. Tit.· IS. á Rubr;

Carta para a Prirtcc'Za .lvJ:argarida sobre a mesma
, matcria•

.. 637 As Consultas do Conselho d'Estado e da Junta;
que ordenastes em 'vossa presença sobre o Edital, que
o Colleitor mandelU publicar em Domingo de Ramas
do anno passado de j 636 COfi[ra as pessoas, que de
nunciaváo Cape-lIas, que possuem alguns Mosteiros
e pessoas Ecclesiasticas,. mancle'Ír vex: com· todos os
mais papeis, que com ellas v-ierão, f'elos Ministros
do'Conselho desse Reino.) que residem junto a mim.
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~ fpelos do Conselho de Castel1a " e oiltl'os muitos
Juristas e Theologos, para segu1'aç minha, ConscienlZiã
,cm o acordo, que sobre man~ria tão grave houvesse
,de tomar» por cuja causa' se deteve à Resoluç~o delIa;
!= ba vendo concordado rodos» em qUe o ColJeltor tem
procedido com grande excesso,' e apontado unifor_
memente o ret'pedio, que neste particular se ha de
pôr; e posto que tendo-se esperado tanto tempo» qUI:
9 Col1eitor conhecesse o erro» em que havia caido no
procedúnento» que. teve» não desiste do seu intento.
licando com isso justificado o modo» que com eIle se
ha de usar, conforme ao que dispoem as Leis» e com
o poder, qlle o Direito me concede J toda"ia pelo
respeito ». qu<t se deve a Sua Santidade e a seus Mi.
nistros» que eu particularmente' observo e pro~uro se
guarde ». como o ma·is obediente Filho da Igreja " em
(:ujo secviço e defensâo me emprego com particulat
desvêlo, gastando nisso quanto ha de minha .Fazenda.
como he notorio, nãe se fazendo o mesmo em outrd
partes ,. aonde ha as mesmas Leis» e- não com ta-ntos
apoios; aquellas se reservíí'o, .que não são iguaes no
pbsequio e reverencia dos Pontifices Romanos:. e a
mim me estão annullando minhas Leis ao tempe. que
mais' serviços faço á Igreja; e para que se veja a justi..
ficação, com que qu~ro se prmzeda com os Ministro$"
de Sua' Santidade, resa) vi, que ao Colleiwl! se grdCAe
que reponha I{)go o Edital e tudo o rmlis. que' JJfe-sto·
negocio tiver feito; e lhGl direis pela via-, qoe VQS ~á-te"

€er~ n:eIhor; es~[anhando~lhe muito () haver pub~icado
v ~dltal, em Dia d.e Ramos J quando toda, ngcmt€: está·
l1as IgreJas. occaslOnando pernlrba'la Fla paz tc·rnpor.a};
t espiritual, e usar nel1~ de pa.lavjjas il1dMenles 6.
escandalosas; e ultimamente querer annuHrtr urna Lei'')
tão' pra'ticada por decu.rsQ ele tantos anJi1os, e justiti
cada' p«los Doutores J que escrevêrão SQbt€- a· mare'ria ,',
conservada por todos os Reis·» meUs pl~edeeessoreg j.

c:por mim i' approyada por um Fomi.fke..) e, conseu.·



DECRETOS;

tida por todos os mais J e pelos CoIleitores; que ha
havido nesse Reino; e dizendo-lhe tudo o mais) que
a este intento se vos offerecer; e não querendo o CoI.
leitor cumprir e fazer o que fica referido) ordenareis I

que se use com eIle do que o Direito, Costume e Leis
desse Reino permittem; pois ahi, como nos mais
Reinos da Christandade ) está em observancia o Reme"
dia das forças I até chegar ao ultimo, a que EIRei Dom
Filippe, meu Senhor e Pai) que haja Gloria. por
Carla sua de 4 .de Maio de 161 I tem mandado, não
se chegue com os Colleitores) senão dando.lhe conta
primeiro) como agera se me deu; e senão bastar tudo I

'Se usará da mão, que <:I Direito e Costume me hão
concedido) como Rei c Princepe Soberano, para deitar
de meus. Reinos aos Ecclesiasricos) nos casos) que
tendo elles obrigação de obedecer e oumpri·r o que se
lhes manda I como neste. o não fazem; o que tudo
se ,poder4 executar na ultima desobediencia do Coi..
leitor, se persevera·r e persistir em Iev.ar adiante o seu
Edital, e não o repuzer; caminhando pelos meios
juriclicos. cerno espero do vosso zelo e da inteireza
dos Ministres desse Reino, que o saberão obrar; se
bem não posso deixar de vos dizer, para qu~ lho ad.
:victais. que em negocio de tanta importancia se ha

'procedido ahi com alguma froxidão, e ainda mais
espaço, do que materia tão grave requeria, que não
o ~a posto de melhor condição J antes na verá dado
mais animo ao ColIeitor, par.ecendo.lhe, que atar·
dança no remedio nasce de duvida a seu respeito, ou
de Ol:ltras causas, com que se ha peiorado; e se se
tardasse, se difficultaria mais sua ex,ecução : e ao CoI.
leitor mando escrever a Carta, que com esta se vos
,remette, para que lha façais dar; e junramente se vos
envia a copia della J para que vejais o que contém.
Nosso Senhor, etc. Escrita em Madrid em 3 de
Fevereiro de 1637.

O Regedor da Casa da Supplicação ordene n~
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parte, que lhe toca. qué ~e faça oque Su'a Mages~a<ie.
por esta Carta manda. ~isboa a Iode Dezembro de
1638• Com Rubrica de Sua Alte:ul.

Liv. 9 da Supplicaçâa foI. 243.

----------
Ord. Liv. S. Tit. 138. §. 2.

Durl/o, em que se mandou açfutar {Mn [,araf~ e pregáo UM
Reo. por fazer 1ml ex((SSO na lr.reja (til ~f{lnta feira
Santa, um embargo de ter Nobreza.

V I ~ que se contém na vossa Carta de 18 de 1637
Março passado, e na Consulta do Desembargo do
Paço e papel do Reged<>r. que com eUa en·viastes.
á..cerca da execução dos açoutes ç baraço e pregão, em
que foi condemnâdo Jeronymo Soares, per: hay.er sido
aggressor no excesso. que se commeneu na Igreja de
S. Francisco dessa Cidade ) ~inta feira de Endoenças
de 1632. E conformando-me com o que pareceu ao
Desembargo do Paço: Hei ppr bem, que a decução
da dita sentença se faça logo. sem mais dilação. sem
~mbargo do Privilegio de Alferes. que se allegava por
parte do dito Jeronymo Soares; e fareis. que se enten..
da. que não hei de permittir. que se commettão ex
cessos e atroçidades com a segurança de P~"jvilegios e
isenções; e que nenhum Vassallo, meu. por nobre e
privilegiado que seja. ha de dei~ar de pass~r pelo ri'gor
de castigo e disposição das !..eis. quando commetter
delictos. que o mereção; porque assim convem á boa
administração da Justiça J que Deos ,tanto ama em,?
manda para a conservação da Republica. E pela con
stancia J que os Ministros do Desembargo do paço hão
mostrado p~la sua Consulta no cumprimento de mi-
nhas Ordens J e satisfação deste delicto, lho agradecereis
muito da minha pane. dizendo-lhes. que fico disso

DeçU/l., Cflrlt. J e/c. Cfr;m. I. ' K
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com particular satisfação, e lhes encarrego, que 3ssi
fação, em [04a8 as occasiôes; e o mesmo direis ao
Regedor pelo que se contém no seu papel. E de como
a sentença referida ~e lia executado, me dareis conta
pdo primeiro correio.

Em Carta de Sua Mflfptade de 13 de Março. de 1637.
Liv. 9 da Supplícação foI. 237'

~---"-'----

; 'Ord: Liv. I. Tit. 5, á Rubr.

Decreto, em que se ordena. que os Desembargadore.s diZ
.Supplicaçáp, quando flrelll' a exomes vagos á Me.sa dll

Conscienciâ, se fl'Isen/tm nr; bllT2óO da parte esquerda, e
pergull/em primeiro.

1637 ,SUa Alte'pa, q.u~ .Deos guarde, vendo o.requeri.
menta dos Desembargadoreos da Casa da Sup.plicação,
ql:le assistem ao acto de Rui de Moura TelIcs , foi ser.
vida tomar a .Resolução, que contém a copia inclusa.
qU,e remetto ii V. Senhoroi~, para lhe ser presente; e
para que os Ministros da Casa oda Supplicação saibã'O
g que Sua, Alteza .foi servido ordenar. Ocos guarde a
V. Senhoria muitQs annos. Do Paço 5 de Junho de
1637.... . Per.(} Sánçhes Far.inha.

Decreto'J qtU foi com a Carla acima.

Os Ministros da- Casa da Supplicação, chamados
para o acto de Rui de Moura Telles, se hão de assen·

otal' no banco da Mesa da parte esquer.da, ficando (OS

Ministros da Mesa no banco da parte direira, na
fórma do Cap. 3 do Regimento; e os Ministros da Casa
da Supplicação -perguntaráõ primeiro. c os da Mesa
em ultimo lugar. E 'náo dizia mais a copia do Decreto.

Loure1Jyo da Sik/a Pereira.
Li,. 10. da Supplicação I~I. -;"7"
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--.--------.-------
Ord. Liv. I. Tit. 6. §. 7.

Detreto.-em qut se manda. que os Desembargadores 1tã~
soltem prfSos J que esliveretlJ á ordem do Desembargo
do Paço.

EM 17 de Fevereiro passado ordenei J q~e na Cas; 1637
da Supplicação se não mandassem soltar os presos por
Ordem do Desembargo do Paço. sem primeiro se
me dar conta; e porque se me tem representado fôra
solto agora Francisco Rodrigues. sem embargo desta
Ordem J o Doutor Balrhasar Fialho. Chanceller da
Casa da Supplicação. que ora serve de Regedor della.
me informe do que nisto ha; advertindo J que convem
haver differente cuidado no cumprimento das minhas
Ordens. e que assi' se tenha. entendido neste particular
para daqui em diante. Lisboa a 3 de Julho de 1637'

Com Rubrica de Sua Alteza.
!.iv: 9 ua S~pplicação foI. 237 urso

OJ'd. Liv. 2. Tit. 18. á: Rubr~

Carla para o Regedor das Justiças sobre a mesma ma/cri.
I dtll dI/IlI de 3 de Fevereiro de 1637. '

'O Anno ~assado de 1637 vindo-me uma Consulta
do Desembargo do Paço e do Consc:lho d'Estado <!lesse
Reino com vosso parecer. que tratava cios excessos
que havia cQmmettido o Colleitor d'e Sua Sami<ilade·
que reside nessa Cidade. á cerca. de meus .Yassallo;
g~cuJat',~s. que denu~ciavão e possuião Capellas e An
nIve!sanos. por serem adquiridos pelos Mosteiros.
IgreJas e pessoas Ecclesiasticas. contra a pl'Ohi'biçãlil

IS. 2
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das Leis desse Reino; e em especia.l contra o que
dispoem a Ordmaçã() do Liv. 2. rito J 8.: Conside.
rando a qualidade e imporrancia do negocio J sendo
visto no Conselho de Portugal, que reside nesta Côrte,
o ma.ndei ver no meu Conselho Real de Casrella;
e ültimamenre em ~ma Junta de pessoas doutas,
Theologos e Juristas J na qual Junta foi tudo exami.
~ado e conferido diversas vezes com grande artenção,
conformando-me com o que havia parecido ao Dc:sem.
bargo do Paço e Conselhos J que era ser aguella Lei
hoa • justa c válida I e estar observada e praticada por
muitos annas nesse Reino geralmente em todos os
bens J que por compras. pagamenro de di vidas J Ca
llelL13 e Anniversarios J Oll por qualquer outro titulo
ad.quirissem, Oll retivessem os ditos Mosteiros ~ Igrejas
epessoas Ecclesiasticas J contra a prohibição daq·uella
Lei; e conformando-me com as· -ditas Resoluções e
.Consultas J. resolvi então J que se escrevesse ao Collei.
t,or a Carta. que se vos enviou em 8 de Fevereiro de
1637 J de que com esta se vos envia a copia. e da
que naqudIa occasião se vos escreveu: e para qu.e não
haja mais duvida neste negocio I' e conste de minha
Resolução nos Tribunaes dessa Coroa J vos encarrego
muito J q,ue tantõ que receDerdes esfâ Carta J a façais
cbpiar com a~ duas. copias referidas-; e as de todas tres
façais. que se' rremettão ao Desembargo do Paço I Casa
da SU.pplicação ~ e aos mais Tribunaes, na fórml
costumada " para· que aeIles const~ a toc;l~ o tempo da
dita Resolução e do tempo. em que a .tomei I que foi
1)OS' ditos·8 de Fevereiro de 16],7 • para que a ditl
Lei e Ol'denação.se cumpra, guarde e execute; porque
assi como he justo guardar e cumprir seus privj.legios
,á Santa .Madre Igreja, assi taml5em he razão cansei.·
;\'ar os dos Reinos, etc.

Em Cl~rta de S. l'ilagest. de 24' de No7Hmp1D de 163S.
) .

Liv. g. da Supplica~ão fiol. 2q:h1
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Ord. Liv. I. Tit. I. ao princ.

Carla do GO'l,lerno , em que se retommenda a breve expedição
dos despachos, e prinâpaLmmte das causas áiminaes.

EM Carta de quatro do presente me manda Su~ 1639
Magestade encarregar a administração da Justiça, e
que se cuide summamcnte sobre o remedia dos pecca-
dos publicos e deshonestos; reconhecendo com seu
catholico zelo, que por quam acceita he a Dcos a
justiça. e castigar-se ,a quem a merece, i&w he o meio
de obrigar mais sua Divina Magestade. E porque he
,materia. est:l, a que por todas as razões se d~ve maior
c mais particular attenção; e convem que a respeito
do cuidado, com que Sua Magestade e,Há neUa, seja
com que os seus Ministros, sobre quem nesta parte
se descarrega', satisfação inteiramente a esta oeriga-
ção, que he a principal, e que J como a mais aper-
tada J deve estar diante de todas as outras j O Regedor
da Casa da Supplicação, considerando quanto isto
está á conta delle J c q uan to está pel a sua J e em razão

.de seu cargo corre o cumpimento da que Sua Ma
gestade nesta _parte encarrega, lerá em Mesa grande
esta Ordem J para que se ~enha entendido, e conforme
ao que Sua Magestade encommenda e manda se pro-
ceda J de maneira" que tenha eu hlgar de representar
a Sua Magestade o que em cada um dos Ministros,
da Casa da Supplicação obrou esta lembrança; pon
do-lhes diante os grandes inconvenienfes' J que proce-
dem de se dilatarem os processos e sentenças J prin
cipalmente das causas crimina€s J e as execuçõ'cs da
Justiça punitiva; sen,do igualmente jusro J que ne~

.s~jão afAigidos cOt:n prolongadas I?risqes e damnos, que
dellas res\JLtão aos que c lJlo inqolcentç's merecerem se,r ~
abso1utos ,l nem se 'retãrde' o 150m l exemplo' e ~áris:'

fação) que se de)'e á~ par~c:s) e á Republka- ~ffc~dida
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com a brevid1lde da pena (1-'. castigando.se os delin..
quentes, em quanto ha fresca plernoria de suas culpas,
sem se dar lugar a se consumirem os delinquentes
com trabalhós e despesas: e que a Casa da Misericor.
dia despenda a fazenda, necessaria para outras obras
pias de sua instituição • em sustentar os presos pobres
nas cadê~s todo o tempo. que se gasta nas dilações
dos -processos e despachos. E pâra que no modo-, que
for passivei. se encaminhe logo remedia de tudo isto,
ordenará o Regedor. que se visitem as cadêas. e se
tornem a rol todos os presos. que ha nellas, com
declaração do tempo, em que farão mettidos na pri.

o são; e dos casos, ou sejão crimes. ou civeis. de que
se livrão j e que se saiba os termos. que tem corrido.
e o es'tado, em que os autos estão. e se tem. ou não
partes; e as de que os presos são naturaes ; e qllasi por
miseraveis sustenta a Misericórdia: e enviando-se-me
este rol dentro de um mez. ordenará o Regedor jun.
tamente, que se vá procedendo nas causas dos ditos
presos pelos termos mais abbreviados. a que a Orde.
nação der. lugar; e que as Sentenças a final se execu
tem logo. fazendo.se justiça em tudo. conforme as
<Iisposições das Leis. Lisboa 12 de Janeiro de 1639-

N/ARCAR/DA..
Liv. 9- da Supplica~ão foI. 244.

Drd. Liv. S. Tü. 68. .á Rubr.

Dureto. em que se mandou J que se prmi/num todos Oi

'Vadios J que se achassem, para irem s(roir nas galés.

)639 O Bispo Regedor da Casa dã' 'Supplicação chamé
a si tôdos os Ministras de Vara desta Cidade, ou sej1iO

(}>. Y. Ah'. de 31 de Março ue 1:;42 S. i.
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do Crime, Cível, Orfãos, ou Propriedades, e 1ambem
os Juizes dos Residuos e Capellas, se assi for necessa
rio, e lhes ordenará, que prendão todos os vadios,
que houver, repartindo. lhes os Bairros, .em que cada
um ha de fazer a diliaencia, e adverrindo.ps de tudoo . .
o que para melhor execução della tiver por convemen...
te, encarregando-lhes, que se desoccl:lpem de quaI...
quer outro 'negocio, para logo acudirem a este n.estes
dias Santos; porque, havendo .esta gente de servir
nas galés, a brevidade, com que Sua Magestade tem
mandado se ponhão a ponto de navegar, não per
mitre perder-se tempo; e (;) segredo cmcornmendará
a todos, que importa ha·velo para effeito disto. Lisboa
a l~ de Agosto de 1639-

Em Car.!a do GO'lltrno.

Liv. 9- da Supplicação foI. 249 verSe

Ord. Liv_ I. Tit. 97. ao princ.

Dure.io, em que se ·t1tprovoll a reoommUldayão. que rJ
Regedor tnt1udou fa:ter aos MinislJ,ros, para q1le não
dei~a;ssem se.r.uir os Serventuarios, s.em mos/raUtn as
Prr;</,lisõ(s, que se lhes cOlzcedêrão.

SERENISSIMA SENHORA.

PAre.ceu-me convinha ao se-rviço de Sua Magestade 1639
reconhecer as Provisões, por· que servião os Offieios os
Escrivães e Alcaides desta Cidade , ~ ter entendido.
que causas havia para muiros, ou os mais destes Omeios
se·ser.v.irern de serventia, no que recebe a administração
da Justiça, e sua aucroridade grande prejuizo; e das
pessoas, que serv,ern de serven·tias. na melhor fórma'~

que pude, e do seu procedimento' tornei as infor
ma~ões, que se podérão .alcançar.; e vou provendo
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nos descuidos J que nisto ha J o melhor, que he pos.
sivel, e está pedindo o serviço de Sua Magestade..
Em todos éS Ministros J que servem de serventia, ou
quasi todos, ha um deIieto digno de castigo; e he I

que alcançando as serventias - por tempo limitado I

como se costuma, entrando nos Offieios. se deixão
esquecer e vão servindo J ainda que se lhes aeabe o
tempo; e €ominuão até poderem negociar novo pro.
vimento • e sem titulo os exercitão. sem serem Eseri.
vães: E porque este crime alcança a muitos. e por
ser pela maior parte a- gente deste porte pobre e hon.
rada • me pareceu se devia dissimular J considerando
tambem. que se esta falta se descobrir, se dará causa
a novas demandas. que poderáõ inquietar, querendo
os mal çontentes persuadir J que os processos vão nul.
los. por serem escritos por pessoas particulares;- de
que dou conta' a vossa Alteza J para que vossa Alteza
mande o que for servida.

E porque no futuro não succedà mais este uso,
ordenei aos Corregedores da Côrte e mais Ministros,
não adminissem a servir os Officios J os que forem
prov-íd.oB em serventias. sem me serem appresentadâs
as Provisões- J para todas (com ordem minha) se re.
gistarem na Casa da Supplicação J e ao tempo J que
mas appresentarem J lhes pedir os provimenros J por
que havião servido J e reconhecer se se descuidárão e
exercitárão os Officios mais tempo J que o que Soa
Magestade lhes concedeu. Guarde Nosso Senhor a
Vessa Alteza. Lisboa 12 de Dezembro de 1639.

O Bispo Regedor.

Resposta de Sua Alteza.

Esta Ordem he muito conveniente para o serviço
de sua Magestade e boa administração da Justiça; e
na conformidade della se proceda daqui em diante.
Em Lisboa 12 de-Dezembro de 1639. -

Com Rllbric(I de $1111 Alleu.
Li v. 9 da Supplic:ação f911 .258.

-:..
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-----------
Ord. Liv. 2. Tit. 46. á Rubr.

Carla) em que se mandou dar em culpa ao ':icc-Rei da
Jltdia o ler provido Officios em se/IS tOnados.

VI u-ma Consulr; do Conselho' d'Estado J que veio 1640

com Lista de 19 de Fevereiro do anno passado de
1635, tocantes a materias da India , sobre o que escre-
veu o Vedar da fazenda daquelle Estado á ccrc:a dos
Officios, que o Vice. Rei della proveu em seus cnados •
contra a minha prohibição: e fui servido approvar o
que pareceu ao Conselho d'Estado .. com que vos con
formastes; accrescentando.sft) que dos criados) que
ass! o Vice-Rei proveu contra minhas Ordens I se
cobrem os ordenados. que levárão; e que estes pro
vimentos se dem em culpa aos Viee-Reis em sua
residencia. etc.

Em Carla de S. Mageslade de 3 de Fevereiro de 1640 •

Li,. 5. d? Desembargo do Paço foI! 39'

---------...;.....:-_-
Ord. Liv. 4. Tit. 47- á Rubr.

"
Carla) em que se determinou J que se 1záo possão ObrIgar a

pagar Arras os bens da Coroa e Ordens.

HOuve por bem de resolver, que sem licença
minha especial, se me não consulte. nem ainda se
admitta petição alguma, em que se peça faculdade de
que pelos bens da Coroa. Oll Ordens, em falta de bens
livres, se possão pagar Arras J ou satisfazer semelhantes
obrigações; nem dos. concertos e contratos, que sobre

Decrell. J Carlt. J ele. ~[om_ I. L· -
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isso se fi~er~m, se me peção confirmações. Encom_
mendo.vos façaes se observe esra míi1ha Resolução,
dando para isso rodas as Ordens necessarias.

Pedro de Gouvêa e Me/lo.
Em Carla de S.Mageslade de 20 de Fevereiro de 1640.

Liv. 5 do O'esembargo do Paço foI. 39 verso

Ord. Liv. I. Tit. I. §. 22.

Decreto sobre uma CO/lsulla do Regedor, em que se ordeHa
! a formalidade. que deve haver na arrecadação das COIt.

demnaçoes para Ca./livos.

16fO MAnda V. Magestade na Ordmação Liv. I cril. r.
§. 22. f.:1ça executar as condemnaç6es • que na Relação
se applicarem ás obras pias: E rendo entendido havia
descuido na cobrança das penas applicadas aos Capti ..
vos. qui'Z saber como se registavão e arrecada vão ; e
sobre quem carregava a cobrança; e finalmente se
ajustava a sua corita : e achei, que V. Magestade tem
encarreg. do ao Porteiro da ReJação a cobrança destas
penas, que condemnão os Ouvidores do Crime; e aS

que condemnão os Corregedores do Crime da Côrte
ao seu Porteiro: e perguntando a e tes Ministros o
que ~isto executavão. e pelos livros. em que se lança.
vão as lembranljias • me mostrou c;lda um delles um
livro. que lhes serve de memoria, no qual se carrega
vão as condemnações , de que elles tinhão lembrança;
sem esseS livros terem encerramento, e serem nume
rados por um Desembargador. como se costuma; e
tão desordenados. que ha em tlim· delles folhas menos,
de cuja falta se me hão deu razão; e descarregão.se
com dizer, que as condemnaçé?es vão lançadas nas
Sentenças J e que os Escrivães terão cuidado de as
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lembrarem ao Mamposteiro' Mór dos Captlvos. no
que não ha menor desordem; pende~d? estas penas
do que nellas quizerem obrar os Escnvaes.

E para se a talharem os' inconvenientes, que
podem succeder, e remediar o abuso, com que se tem
procedido, ordenei houvesse dous liv.r-os. aos 4uaes
um Desembargador fizesse o encerramento. e os nu
mera~se ;' e se entregassem) cada qual a cada um dos
Porreiros: e que nestes livros se lápçassem todíls as
condemnações. e não sahissem da Relação; e que os.
Juizes. que as fizessem. as escrevessem flOS livros em
fÓrrJl3 publica; e á margem das Sentenças declarassem>
de sua letra. que fica vão carregadas no livro a folhas
tantas; e notificáráo.se os Escrivães ) a quem fossem
Sentenças. com pena de suspensão de seus Officios.
não as tirassem do processo, S(l á margem não levas- ..
sem a ~eclatação; e: tornassel1l com ella~ á Casa da
Supplicação, para no livro se registarem: e parece.
que com esta Ordem se não podem perder estas penas~

. nem penderem da vontade dos Escrlvães.
E porque convirá, que das que fOI:em escri.tas n()

livro, se faça receita por lembrança aq Mal1lflosJe~r(i)

Mór dos Captivos. para que de todas se.d~ aju-st~d~

conta; me pareceu devia representa'F a V. Ma.ge-stadç
as desordens. que tem succedido, e como de present~

se tem acudido: para q'ue sendo V. Magestade servido,
mande ao Mamposreiro Mór) que ne la conformidade
cobre estas penas. e dê conta. Guarde nosso Senhor a
Cath~lica Pessoa de V. Magesrade. Lisboa 19 de De.
zembro de 16390 .

Resoluçáo.

COnformando. me com o qu~~· me' representou o
~ispo Regedor pôr um papél seu de 19 de DezembrQ
passado. sobre o descuido, que ha na applicação e 
cobrança das penas. que tocão a Captivos. lhe en
encommendo e encarrçgo. que na ~onformidade do.... L 2 . •.....
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que na mlteria proveu) faç :-·procedr nella; estando
nisso com o cuida o t com que trata de tudo o que
está á sua conta. Lisboa J 6 de Maio de J 640.

Com Rubrica de Sua Alteza.

Liv. 9' da Supplicação foI. 264.

--------
Ord. Liv.- 3. Tit. 20. §. 45.

Carta, em que u mand/Ju observar a disposiyáo desls
Ordenarão contra o, 'Efd:.Jogados t que dilatavão os játos ,
l1ão os dando nos termos, que lhes são assignados.

]640 HAvendo visto o que o Bispo Regedor me repre.
sentou sobre a dilação t que ha nas causas. que cor·
rém na Casa da Supplicação t e mais Juizos) e o que
nisso padece o governo da Justiça, sendo grande o
concurso de Litigantes t que acodem a pedir remedia t

para sé evitarem estas dilações J encaminhadas pelos
Advogados J indo os feitos a seu poder J não os panda
nos termos t que lhes são assignalados J resultando
grandes incDtweniemes e oppressões de se não ter mui
to tento na observancia do que dispoem a Ordenação
do LíV. 3. 'Iit. 20 §..45 ; agradecendo muito ao Bispo
Regedor o cuidado e zelo t com que está nestas contas,
lh~ ordeno e encarrego t que faça cumprir inteiramente
'O que-pela d~(a Ordenação t Leis. Regjmenros) Ordens
e Estilos estiver disposto; advertindo isto em Mesa
grande e a todos os Julgadores. a que pertencerem t

procurando por todos os meios possi veis, que se ata..
lJ.hem dilaçõês) pois es(lá visto tque dfIlas procedem oS
damnos, que padece, a Justiça. Lisb la 16 de Maio
de 16ifO.

MARGA RIDIl.
Liv. 9. da SUIlP.lica~ãli Fol. :&64 vers,

~ -
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Ord. Liv. 1._ Tit. 35. ao princ.

Carla d' E/Rei. em q1le se dec/aT.(f que deve ur de /impQ
sangue a pessoa, que houver de servir OjJicio publico.

COm lista de r9 de Novembro do anno passado 1640
me enviastes uma Consulta do Conselho da Fazenda
sobre a Provisão. que Francisco de Andrade padia
se lhe passasse do Officio de Feitor das Madeiras da
Pederneira; e vendo ,eu o que se nlfere na dita Con-
sulra • pela qual se mostra. que este horn.em tem parte
de Christão Novo. e não se lhe ha feito até hoje

~ mercê do dito Officio: Houve por bem de resolver,
que neste pertendente e em todos os mais, que tive_
rem parte da Na ão Hebrea). se cumprão as Ordens,
que tenho dado acerca de não servirem. os Officias
públicos da Justiça e Fazenda (L).

Mif,uel de f/asooncel/os de Brito Barbosa.

C01!1 Rubrica de 8/111 Alteza.

Em Carta de Sua Mages/ade de' 25 de Julho de 1.64-0.

L{v. 5. elo Desembal'go tio Paço foI. 4;l.
L.iv. 9 da Supplicac;ão foi. 268.

n '(I) V. Cart. de 13 ele Abril de 1636, e Alv. de 15 de JlIl~o
ue 1671 •.
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-=----'----
Ord. Liv. I. Regiro. dos Desembargg. do Paço §. 37.

Carta, em que u maJfdoll t 9Uf alem dos sessenta cruzado!
do Regimento, se hO'uiáo de pagar. rifais quatro mil reis
aos Desembargadorts do Paço.

1640 H Avendo visto 'uma Consulta do Desembargo do
Paço, que veio com lista de 30 de Junho deste anno,
sobre as petições de revista, que nuquelle Trib nal
se vêm e despachão ; fórma , em que nisto se procede t

e modo, que se deve ter, para melhor expediente;
houve por bem de approvar o que vos parece e ao
Dese.mbargo do Paço; com declaração t que logo no
prineipio, que os Desembargadores daquelle TribuJ1al
conhecerem das petições de revista de mais da quc.ll1
tia t que se paga aos da Casa da Supplicação ,. se pa
guem mais aos do Paço quatro mil reis; os quaes a
parte. que pedir revista) será obrigada a depositar
na mãó do Thesourei,ro dos gastos daqueIle Tribunal,
a quem se carregaráõ em receira; e da sua mão os
haverão os Desembargadores do Paço, depois de des.
pacharem o processo sobre a concessão, ou negaçao
da revista) repartindo-se esta quantia por entre ambos;
e se passar a terceiro) nem por isso se depositara maior
quantidade) antes repartiráõ entre si os ditos quatro
mil reís por partes iguaes;' e isro sem embargo da
f-órma) em que as Ordenações desse Reino dispoem
esta materia; as quaes. no que toca ao deposito dos
60 cruzado3 e em tudo o mais se cumpriráõ.

Pedro Gouvéa de Mello.

Em Car!a d~ Sua Mage~tad( de 4 de Oull~bro de 164o~

Liv. 5 do ~iSerobargo do Paço foI. 45,
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-----,-------
Ord. Liv. 5. Tit. 9. á Rubr.

Decreto sobre a mesma malaia da Carta Régia
de 9 de Novembro di J 62 9.

D E mais da obrigação geral e panicular debaixo 1641
de juramento, que ha nos TribClnaes e Ministros del-
les, de guardar segredo em todos os negocias) que
o pedirem, se darão outras ordens apertadas) que não
consta fossem bastantes para conseguir o de que tanto
depende a auctoridade e respeito dos mesmos Tribu
naes, e liberdade dos votos dos Ministros) que nelles
me servem. Pelo que advirto ao Desembargo do Paço,
que inviolave1mente haja nelle em seus Ministros e
Officiaes o segredo devido: com presupposto, de que
assi como me haverei por _servido de sab~r.) que o
ha) não poderei deixar de mandar estranhar com
demonstração proceder-se em contrario. E tambem
se tenha particular conta de que os Ministros votem
conforme aos Regimentos) quando lhes tocar) sem
se atravessarem votos, nem declararem as tenções
anticipadamente. Em Lisboa a 25 de Janeiro de 1641.

Com Rubrica de Sua Mages/ude.

Liv. 1. (los Decrelos do Desembol'lI0 do Paço foI. 8.
Li". 5. do Desembargo do Paço rol. 54.
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Ord. Liv. I. Tit. I. §. 4-0.

Decreto, em que se declara ) qu~ não póde o Regedor tirar
Deumbargador algum da foJba) seUl dar con/a a Sua
Magesfade.

164 1 O Regedor da Casa da SuppJicação cham~ ao Dou~
tor Luiz P..ereira de Castl·o, e lhe advirta t que não
devêra ordenar) como ordenou) entrando .a servir de
Regede>f) que não fosse em folha o Dourar Lu;z de
Gais de Mattos» para seus ordenados lhe não serem
pagos, sem me dar primeiro COlHa das causas, que
para isso havia. Em Lisboa 29 de Janeiro de 1641.

Com Rubrica de Sua Mages/ade.

Liv. 9 da Supplicação rol. 275. vera.

Ord. Liv. 5, Tit. 68. á Rubr.

Dure/o) em qUI! se ma/1dlJu se pnndesscm lodos os vadios)
-que se achassem pelas casas do jogo) para se emóllrearem
para a llJdia•

• 641 O C~nde Regedor da Casa da Supplicação chama
logo a si os Ju-Jgado"res de Vara doesta Cidade; e repar.
tindo-Ihes os Bairros della, lhes enqrregue) que cada
um no destricto, que lhe tocar, faça dIligencia!; pelas
casas de jogo e outras partes, aonde costumão acudir
homens vadios, que não tem occupação conven-ie"n.
te, nem estão assentados por Soldados, e os prenda
logo, e os leve ao Castello da Armada, para serem
embarcados na Não da India) não entendendo com
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os Offi~iaes mechanicos e seus obreiros, porque se
não ausentem J ('orno tem acontecido muitas vey;es: e
esta diligencia ,se fará com tod<t a brevroode e recato t

que assi lho ordenará o Regedor: e os Corregedores
do Crime da Côrte com os AdJulltos ; que lhes no.
mear. sentencêem para a Indra ,os presos. -que esti.
verem nas cadêas J de c..1S0S, em que não houver ano.
cidade. nem partes, procedendo breve e sumrnaria.
mçnre sem ordem de Juiz,o ,_ e -os aparrem pa·ra se
embarcarem. Lisboa 16 de Março de 1641.

Com Rubrica ,;k Sua Mages/ade.

Liv•.9- da 50pplicaçio foI. 275 vera.

---------=~

Ord. Liv. 5. Tit. 49' á Ru·hr.

i1víso, em que Jt delermt"110/4, que quem reSislisu., ar
ra11cando armas conUa J.'V1inistro , flfl OjJidal de Just;ça,
incorreria em pena capital; que se exeru/.aria .irremis

. siveimmu.

MAnda EIRei 110SS0 Senhor, que o Tambor mór 1641
lance bando, que nenh~ma pessoa., de qualquer qua.
lidade, condição, estado e jurisd4cção que seja, ar,.
ranque espada, adaga t ou outra arma contra quaesquer
Ministros e Officiaes de Justiça, r-esfsl-Índ@-Ihes , nem
lhes tirem presos das mãos, posto que não arranquem,
sob pena de vida t a qual se executará irremissi,el
mente. Em Lisboa a 12 de AbriI de 164(.

Fram:isco de Lucma.
L'iv. 9 'dn Sopplicaçao foI. 281 ve,rs.

1J.çcrctt. , Caril. ; elc, 7.''0111, 1. M, "
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0td. Liv. h Tit. 9;6. §. t.
-

De,ye/o J, cm qlle se orr/'enóu. U lIEiO. (ltcei/().jsem requeri.
lJlentos de rfmmcia de OlJicios.

164f I-JI!i por meu servi'ço., que por. agoril', atê eu oito
n;laJ~dar outra cous.a ,. se me não consultem as proprie.
dades dos Omeios, que "agarem s.. mas sómente a ser.
Vel)Ü~. paI' tempo limitado; c'q,ue se Rão admittão.
nem GOIl.sultern petições sobre renunciações de Officios.
O P~s.embcll:go do Paço ° renha assi el'lrendLdo., e 0,

execute· pela pane ,. que lhe t,oca. Em Lisboa l de
Junho d.e; t641..

Com Rubrica de S'I/a MageJ J.a de•.
Liv, J '. d95 Decretos do Paço 101. :10.

Ord: Liv•. j. Tit. 8G. ªRubr.•.

P~r.ltlr-ial' em. que se mandou •.. que ne11buma p'essoa di5p.a.
rasse a~ma de. noite.

MAnda. RIRei N. S. ". qlJe nenhuma pessoa J de
qualq.uer. qualidade, estado e condição que seja, de
pois da<; Ave Marias disparasse nesta Cidade arcab)llz.
mosquer·e "ou qualq.uer ourta- arma,de fogo, so~ pena,
os nobres ). de seis mezes' de ptisão na c:.àdêa.. do Li.
moeiro) e os mechanicQs, d.e seis m~lles de g<l!és; e
que na mesma pena. incorrão os. que forem achados
de noite com pi,stol<1s '. ou outras ~rma~ de. fogo com
pedreneira, posto que as não d,isparem: as quaes penas
se e~clltaráõ log0 infáHivelmenre í. e que quaesquer
Officiaes de Guerra. pu de Jusriça possão prender OS

culpados. Em Lisboa a 17 ae SerellJbro de í64J.
Frandsco de Lucena.

Li\'> 9 dã Shpplicação ~J. llb.
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Ord. Liv. 5, Tit. 9. á Rubr.

Dterefo. sobre ti mesma ma/eria da Car.{a Rq)a dr 9
de N~embro de 1629 e 25 de Janeiro de 'i 641.

PDf -outras vezes tenho encarregado aos Ttibunaes
a observancia do segredo. assi nos neg.ocios do meu
~erviço, como nos das partes; e porque todavia se
descobrem -cada dia f..1ltas nelle, que são de grande
prejuizo ao-bom governo. encommendo de novo aos
Ministros do Desembargo do Paço o cumprimento
inviolavel de obrigação tão precis:l; com advertencia,
de que não poderei deixar de estranhar muito 1 e casti.
gar rigorosamente a menor culpa nesta materia , de
que -me -constal". Em Lisboa a -19 de Setembro de
,-64['

Li". ,. cios Decretos do D«:sen'ibal1!;O ilo -Pa. o 'lol. g.
Liv. 5. do Deliemb.lfgo do Pa,ço 1'01. 5~.

------------
-Ord.Li-v. 2. Tit. 59' ao prin-e.

Dal'elo, em que. se declarou, 1'fe "OS tJZtlnlimenlos dos
Desembargadores se lIão podia faz.er reü:nfáo, mm ainda
para as necessidades t/'l Guerra.

PEdindo 'os Desembargadores da 'Casa da ~upp~i- 1642
cação pagamento ao Thesoureiró da Alfandega pela
folka, em que vão nomeados, lhes respondeu, que
Sua Magestade mandava tomar por emprestimo um
quartel das tenças, juros e 'Ordenados j e que por esta
Qrdem gera havia tambem de reter o dos Desem-

Mz
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harg1.dores: e que I porque esta materia he de quali.
dade, que com ella se encontrão as Leis, serviço e
tenção de VQssa Magestade, pareceu representar a
Vossa Magestadc, que os Desembargadores não vetl.
çem ordenado, senão lllalHimento para sua susten.
t;jção I e as i lhe chama a Ordmação Liv. I. cril. I.

§. +0., que por esta razão mandou, que nem pelas
dividas, a que verdadeiramente fossem obrigados, se
pudess'e fazer embargo em seu mantimento j achando,
l:Jue era menos inconveniente ficarem sem pagar aos

. CFedores, que ficarem sem ter, de ql:le se sustentar os
que administrâo Justiça, que convem não tenhão falta,
para a fazerem com iIHeireza. Pela mesma razão se
d,ispoern em outra OrdeJ1ação Liv. 2. TrI. 59" que
nem para as necessidades da Guerrn sejão obrigados
a contribuir j porque igualmente se sustenta aRe
pllbJica pelas letras I com que elles a defendem .das
discordias e perturbação J que padeceria, se não hou.
vesse Ministws, que com igualdade dessem a cada
UJll O, seu, que pelas Armas, com que os Reinos, bem
governados na paz, se dilatão e se conservão contra os
inimigos, que os infestâo; para o que muiro justa.•
menre as contribuições se ordenárão, e por isso tooos
se ofIere~êrão a dar decima com muito- boa' vontade

. de suas faz~o.das ~ e com effeiw a derãQ. e darão tudo
Q. que ~lIas vülem, par-a que Vossa Magestade J que
para. nos l.ibertat:' se restituío a es.te Reino ,. seja mel.hO,l'
!iervido os defenda e conser'le 11etle com as felici
dades , que desejão. Porém os qu.arteis não devia ser
tenção de Vossa Magestade, a tanto mandar guardar
e observar as Leis dos Senhores Reis, seus predecesso
res, se· tomassem, nem que delles se t.iF.asse d~cima,

Púrque, Senhor, ha Desembargadores, q}.l~lnão tem
olltm dinheiro., de que vivão e ma-ntenhãQ liuas ',asas
~ fumilias; e será1 forçado pereceFem, ou· dei}(al'em
corromper.se com dadiv.as e ·empr,estimos , para se
remediarem. Ptincipalmenle,. q.U<i o qll~C: se lh@s. dá. I.
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foi taxado ha muitos annos. e.no tempo J em que
as cousas valiâo' menos. e se gastava pouco j e porque
depois mostrou a experiencia J que nãe bastava. se
propoz mui.tas vezes. qu.e se lhes accresce~tasse a
maior quantIdade; para vIverem aQa~t'3dos. Isentos e
sem respeitos; e isto .he o que esperão. que Vossa
Magestade por slla grandeza e muita Justiça faça J

corno' se puder traiar das cousas menores; e que por
agora mande Vossa MágeS[~de declarar» que a Or
dem. que passou. e qualquer outra J que se passar ao
diante, não comprehenda <hmamimemo dos Desem
bargadores j e que o Thesouce1ro lhes pague por in
teiro. sem tirar delle decima; attendendo ao pouco"
que importará, e ao muito J que poderá damnar pelas
razões referidas. Da Relação a 23 de Janeiro de 1642 •

O Conde Regedor. Luiz Pereira de CaJtro. Gonça/o d~

Sorua de Macedo. ESle'l}áo de Faias. Manod Coel/:Jo de
Paladares. Diogo Lobo Pereira. João Pereira. Domingos
Homem de 11Imcida. Chrislováo de Abreu. Martim Affon.so
de Mel/o. Gonçalo Leilão de PaSCfmce/los. André f/etho da
Fonseca. Este'oáo Leilão de Múrelles. Jorge de Araujo
Estafa. Francisco d.e Mesquila. André Franco. Ambrosio
de Seqluira. Lourenço da Gama Pérdr.(J. Francisco Lopes
de Barros. Fnmcisêo de Almeida. Duarte Alvarês de
Abreu. 'lhomé Pinheiro da Peiga. f/ale1/lim da CosIa de
Lemos. Pedro de Castro. Fernéil/do de Matlos Carvalbosa..

Tenho Mandado. que aos 'Desembargadores se
pague o. quartel, que de .seus mantimentos se lhes
havia de tomar j e no que toca á decima delle) nã~
ha lugar o. que s.e pede. Em Lisboa a 6 de, Fc;verC\iro
de: 1642.

Com Rubrica de Sua Mage.stude.

tiv. 9. da. $applicação (01. 222 nr,"
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Ord. Liv. 5. Tit. 9' á Rubr.

Decreto sobr, a. ,limna maleria do de J 9 de ~etembr~

4e 16,p.•

~642 POr outro Dec'reto adverti ha dias ao Desembargo
do Paço do segredo. que nelle se deve guardar, para
qua as partes nao tellhão noticia. do que se vota em
!uas retiç6es I porque do comrario r«sultão grandes
damnQs ao meu serviço, e ao. bom governo:' e esta
~dvertencia tão conforme á obrigação dos Mil~istros,

e que tanto devem trazer diante _dos olhos, tem sido
de pouco effeito j pois cada dia se akanção e publicão
os votos, especialmente os de nomeações para Ofti
cios, o que não posso deixar de estranhar muito: e
se não se melhorar desordem tão prejudicial. será
forçoso applicar-lhe remedio mais efficaz. Em Lisboa
a .14 de Feverei-ro de 1642.

Com Rubrica de Sua MagesJade..
'Liv. r. dos Decrero~ do Desembargp do Paco foI. 7"
Liv. á. do Dllselubargo do -Paço 1'0-1. áJ. •

_ Ord. Liv. J. Tit. á Rubr.

Dec"eto ,~m que se ordena. que 11as sentenças, -que si
derem l1a, Casa da Supplicação condemnando em. confis
eaçao t se não fação app/icaçoes para dupezas da Re
lação.

1642 DEclaro.e mando t que nas sentenças, 'que na- Casa
da Supplicação se derem, Gondemnando alguns de.
linquentei em confisGa_~ão e .perdimento de seus bens
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para o Fisco e Camara Real.' se não possão fazer
applicações de algumas quantla.s para as despezas da
Relação: e que a que se fez u}tlm'atne'nte na sentença
dada contra João Lopes. e Manoel Francisco da Costa.
pOI' cunhárem moeda com cunha falso. não ,ha de
ter dTeito. O Conde Regedor o faça saber aSSlm aos
Desernb~rgadores; e ordene. que este Decr~co se re
gisre nos li vroS da Relação, para ficar em lembrança.
e se lhe dar inteiro cumprimento. Em Lisboa a 16
de Julho de 1642. REI.

Liv. 9 da Supplicu'lão 1'01•••

. I(

Ol'd. Liv. 2. Tit. 4,6,. á RubI'.

Decre/o, em que se delerminw, que quando os Ministros
'llfJlarem em par:enles deníro do quarto g ·áó, ou criudos
(/cluaes.) dee/tlrem logo) que o são.

POr convir à meu serviço, que eu tenha. inteIra
noricia de todas as circumstancias. com que nos Tri~

aunaes se me consultão sujeitos p ra os -Cãrgos., om...
cios e outraa quaesquer occup::lções: Hei por bem e
mando, que qllólUdo os Ministros votarem em patlen_
r~s S€Us dentro de) q.uarro gráo. ou criados actúaes t.

decl:arem., que o são;, com anv.ertencia. que O<i:cul
tttndo-o; intorterá6 em perdifnento de seus Offieios :
e o mesmo se praticarlÍ nas Consultas ~m parentes.
ou criados actuáéS'" posto q!Je não sejão de nomeações.
O DesembaJgo do Paço.. ha venclo-o entendido assi.
proceda nesta conÍormidade daqui em diante. Em
Lisboa 22 de Julho de 1.642•.

Com Rubrica de Sua Mages/adl.

Liv. 5 do Desembargo do.lJaço fol.. 56,
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Ord. Liv. 5, Tit.80. á Rubr.

Dureto sobre a mum, materia da Porlaria de 17
de' Se./em6ro de 1641.

I6..p O c~nde Regedor da Casa da Supplicação ordene
da minha pane ·aos Corregedores do Crime e mais
Desembàrgadores delIa, que daqui em diante se hão
de executar as sentenças, 'que derem por culpa de
trazida de pistolêtes, sem me darem primeiro conta
dellas, e ter -resposta minha pa-ra o fazer. Em Lisboa
a I~ de Novernl;>r~ de 1642.

Com RI/brita de Sua Mügesfade.

Liv. 9. da Supplicação foI, 296.

-----..;-----
Ord. Liv. I. Regim. dos Desembargg. do Paço §. 24.

I •

Decreto, em'que se ordenou se 11ão dessem Alvarás de fial/fa
em (aJO de pistolas.

1642 TEnho resoluto, que se não concedão Alvarás de .
fiança de culpa de trazida de pistolas, sem se me
consultarem primeiro. No Desembargo do Paço se
tenha assi entendido t e se guarde mui pontualmente.
Em Lisboa a 18 de Novembro de 1642.

Com Rubrica de Sua Magestade...

Liv~ I. dos Decretos ~2 Dosembargo ~o Puço foI. J~6.
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Ord. Liv. t. Regim. dos Desembargg. do Paço §. I.

·1)ecrelo, em qfte st matfdoa recom111endar aos De.sef1lúa~-

• gadores do Paço, que entrassem ás horas deste Regt
men/o.

e

TEnho ente~dido, que sem embargo das muitas 1642
Ordens, que estão dadas, para nos Tribunaes se entrar
e sahir nas horas do Regimento, se não cumpre assi,
e se entra e sahe muito tarde. neHes j e porque não
convem, que isto se contináe , o Visconde, Presidente
do Desembargo do Paço, o dirá da minha pane aos
Desembargadores delle j e dos que o não cumprirem
p1~ avisará, para l,ho rt?andar estranhar;· ~ cheghda
a hora, que o Regimento signala, para se' sahir do
Tribunal, se levantará 199o, e os Ministros o pode.
ráó fazer, sem .terem necessidade de outra licença,
não havendo algum negocio preciso de meu serviço,
-que se não possa dilatar. Lisboa a 20 de Nov~mbro

de 1642.
Com RUbrica de Sua Mages/ade.

~iv, r. dos Decretos do Desombàr,o do Paco foI. I.. .
--------._----

Ord. Liv. I. Tit. 58. §. 50.

;Decrelo, em que se declarou, que só aos Ministros acllJ'lfu
se podem pedir ilifOrmaçoes.

'TEnho ~ntendido, que {nuitas das informações,
que se ma~d?o tomar a requerimento'das partes, se
pedem a MinIstros, que não servem os cargos a que
t
........ , I

oc~o, ~em estao ~os lugares, a que pertençem : e
porque Isto he mUIto contra o meu serviço e boilo

Decrtll. J Caril. J.elc. ']'qm. 1. N J, l
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administl'3ção da Justiça. cujo cumprimento tel\ho
por differentes Ordens encarregado aos Tríbunaes i

o Desembargo do Pa.ço ordene t que daqlli em diiuue
se não peçl.o informações algumas mais t que aos Mi..
nisrros , que actllalmente servem, ~ não ·aos que ser..
lIírâQ t p-~s.ro que fossem Julgaqore~ na!> terra-s t donde
são, as pessoas t sobre q\le s~ pedem as ditas infar.
,mações. Em Lisboa a 3 de Janeiro de 1643-

, Com Rubrica de Suá Magej/ad~.

Lh·. J. dos Decretps do Desembargo do Paço ~ol. 136.

r

--------~

Ord. Liv. 5, Tit. 9. á Rub.r.

Decreto, em que u adverte. e reco'17l11Zenda ao I:J'ribtinlll dfl
Relação hãja f inviotà'velmente n!l/'C e elll stUS Ministro,
e Offiâaes 'o devido ugretio. M

1643 DE ~ais da obrigação geral e particuI~r debaixo
do juramento. qu~ ba nós, Tribunaes e Ministros dd..
les, de guardar segredo em todos os riegoç!os. qUy
o ped,irem, se detão' outtaS Ore,iens apertadas t que
não consta fçssem bastantes para conseguir o dç que
dependem'~ auctoridade e respeito dos rrtesfi)ôs T-Tibu~

naes t e liberdade dos votds dos Ministros t que nelJes
me servem: pelo q(le advirro ao Tribonal ti eIação I

_ ,que inyiolaveI~elHe Aaj~, !'l,clle e seus M'Ínist(os e 0[.
ficiaes o segredo devido; com presupposto de que
ássim como me haverei por servido de ~abél' J 'que
o ha ) não poderei deixar de mandar estranhar com
demonstração) proceder-se em conerario: e tambern
se tenha partJcular conta de que os DesemDárgadore~

votem conforme as ifuets e, R~gimentos t 'quandó lhes
(ocar, Sem se atraV'~sSáf.e<[lll} VÓ(;OS, nem declarar ten·
çóes anticipadam.enre.. Em Lisboa 'a 25 de Janeirõ
Ge 1640. CO!?J Rub.riclJ de SUR Mtfg~stadc•

.l.iv, 9 ~ SUPEJi~ll~ I~I• .274. ·ven.
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Ord. Liv. I. Tit. ICJ. §. 13.

99

J)urelo, em 'lHe st ordena, qUI! as tonaefflnt1{oi!s t qfU' st
fazem 1JOS feitos da FazeIlda, se hão de opplicar para as
despesas do Comelho deI/a, ti 1Zão para as da Relaçáo.

O Conde Regedor da Casa da Supplicação tenna 164J
entendido. c o advirta da minha parte aos Ministros t

à que tocar, que ai condemn<\ções dos feiras. que se
despachão nella , pertencentes ao Conselho de minha
Fazenda, se não hão de applicar ás despesas da Re
lação, mas ás do mesmo Conselho .. como dtantes se

. fazia; porque ainda que se mudou o lugar do despa
cho dos ditos feitos. não sou servido se mude o Estilo,
que se tinha nas taes condemnaç6es c applicações del
las, que he conforme ao que sempre se fez e usou.
Em Alcantara a 12 de Maio de 1643, '

Com Rubrica di! Sua Mngl!stad(~

Liv. 9. da ~upplicação foI. 2g8.

O,d. Liv. I. Tit. s- {( Rubr.

Decreto t em qll~ se oráma. qu~ os Desembargadores lllú
possão morar em Itui1Jlas fóra da Cidade.

SOU informado, que alguns Desembargadores da
Casa da Supplicação vivem em ~intas fóra da Ci-da
.de em grande prejuízo da justiça J vexação e damno
das partes; e porque convem atalhar esta desordem.
a que devêra ter acudido o Conde Regedor da Casa
da Supplicação , lhe ordeno e mando) que logo J logo,
que receber este Decr.ero, faça ,pôr ver;ba no <irde~ado

N2
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dos Ministros). que. não vivel'em"'e dorm.irem Conti.
nuamente dentro da Cidade; e a verba durará) em
quanto se não mudarem) descontaodo-lhe o dia da
verba até o' da sua mudança. E advertirá mais, que os
Desembargadores"são obrigados) por seu Regimento,
a ir todos os dias á Relação a horas certas (I), e que
sou informaao J que o -não fa:?em assi J' devendo fa,
zer-lhes guardar seus Regimentos, como he obrigado,
e avisar;-me dos que o não guardarem, e de:; como tem
execLÍ tacto o conteudo neste Decreto. Lisboa 27 de

. Novembro de 1643•.
Com Rubrica de Sua M(/gesltlde~

'Liv. 9 da 5uppliceção foi. 301. , •
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nisto ha; advertindo, que convem haver differente
cuidado no cumprimento de minhas Ordens; e que
assi se ha de ter entendido este particular para daqui

, em diante. Em Lisboa a 5 de Dezembro de 1643-
. Com Rubrica de Sua Magestade.

Liv. 9. da 5applicação foI. 301•.

Li,. 5. do Desembargo do Paço 101. 58.

-------..---,

Ord. Liv. I. Tit. 49. á Rubr.

Decreto) em que se ordena ao Conde Regedor, que aviu
aos Corregedores do Crime da Côrte e mais Ministros de
Para) para que corrão e vigiem ii Cidade de dia t. de
noite.

pOr quanto me tem chegado algumas vezes infor- 1643
mações muito certas) que nesta Cidade andão de noite, 
com .grande devassidão e ousadia, muitos ladrões, fa
zendo varias roubos e outros insultos mui prejudiciaes;
sem as justiças, a quem pertence a guarda e a vigia
de semelhantes excessos, acudir) como convem ao
serviço de Deos e meu) e como devem fazer por abri..
gação expressa de seus officiós: e tem chegado adis..
solução a termos. que até de dia se commettem graves
latrocinios; de que he justo tenha o devido semi.
menta. e lhe mande precurar remedia muito efficaz;
o Conde Regedor, a quem pertence direitam~nte o
cuidado de fazer guardar justiça, avisará aos Correge-
dores do Crime da Corte. Oe aos mais Mini-stros de
Vara J que daqui por diaFlle procllrem corroer e vigiar a
Cidaêle de dia e de noite; de maneira) qoe estes des.
concertos cessem de todo ;: e me não tomem a chegar
estas <:: semelhantes queixas ~ entendendo, que se adian-
taráõ muito em suas pertenções os 'que maior cuidado e
yigilancia tiverem do referido i e que tornando a haver
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desctlido, ou omissão, mandarei fa,zer com os culpa.
dos a demonstração, que o caso pedir: e ao Conde
Regedor hei por tão encom~endada e encarre.gada
esta diligencia, como a necessidade della pede. Lisboa
I I de Deze!Dbro de 1643.

Com Rubrica de Sua Mage;ladf.·

Liv. 9 de Supplicação foI. 30;1:

---------

Ord. Liv. I. Tit. 5. á Rubr.

lJecr-efo t em que se declara, que os DtU1IJbargadofts náo
Só não hã~ de tnor-ar em f5<Júnlas, mas nem hão d( ler

. _ neltas as ;(Ias familias.

i'6"i4 O' Conde Regedor da Casa da Supplicação, ou
'quem servir o se~ cargo, faça notificar logo aos
Desembargadores da mesma Casa o que mandei, que
vivessem nesta Cidade; que dentro em oito dias se
mud€m para ena com suas casas e familias ) coma
lhes tenho mandado, declarando.lhes, que ii minha
tenção he, que assistão nesta Côrre, e vivão neHa
com suas familias) e não deixando-as nas mesmas
~intas, em que viviáo, e satisfazendo a minha Or.
dem com tomarerp casa particular-, aonde venhao
residir sós) pelos inconvenientes, que disso resultão
ao bom aviamento das partes) e justiça) que convem
~c lhes administre. Lisboa 9 de Janeiro de 1644.

Com Rubrica de Sua Mageslade.

1sU. 9 da Sapplicacfão foI. 30~.·
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_----...;.;-0:.---....;;..
Ord. Liv. I. Tit. 1-0. ao princ.

JJureto) em que se dettrmifJa ) que /1J feitos, que se hop.
'lJtrem de despachllr no Comelho da Faze7tda) Si' hão de

. processar peran/# o Juiz dos Fei/os della.

O Conde Regedor da Casa~ da Supplicação diga 1644
da minha parte ao Doutor Chrisrovão Mousinho de
Castel--Branco) que como ao Juiz dos Feitos de minha
Fazenda lhe toca processar todos os feitos. que se
houverem de julgar no Conselho delIa pelos Conse
lheiros e Vedares, pelo Tribunal não t~r, nem. ser
decente. que tenha auditoria. em que processe, que
isto devêra) e deve logo fazer no feito,. que corre)
entre partes os Ministros da Inquisição com os ece':'
dores de N.; e qu~ fique advertidQ, que he Ministro
subordinado ào Conselho da Fazenoa para cumprir'
suas ordens e despachos com a pontualidade. com
que sei costuma fazer tudo o que toca a meu serviço';
e este Decr~to se tegistará nos livrQs da ReI~ção.

Lisboa 29 de Fevereiro de 1644,
Com Rubrica de SI/a Magestade.

Llv. 9 da Sopplicação 1'01. 504 verso

------_........-.....-.-.-
Ord, Liv• .J. Tit. 6 §. '7.

Decreto. em que se manda, -qlle QJ Desembargadores dos
AgKravor não tomem cOl1hecimento dos (Jggravos sohre
a reparliyá(J dos !a7./allos de cóbtiçáo J por p-erlMct'rem
sómmte á JUiz/a.

POr quanto tenho entendido, que algumas pessoas, 1644
a que se distribuem cavallos) para pais J pelo ReÍllQ,
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J

Ord', Liv. l. Til. 1. §.41.

Decreto, em que se ordena, que p(lr~ aJ ext>Cuçoes das
SmtcnçaJ do Con.selho de Guerra pague o Regedor o que
fir 1zecessario.

~44- O Regedor da Casa da SuppÍicação tenh~ enten
dido, que daqui,em diante ha de mandar dar o neces
sario para as execuções) que se fizer,em pqr Sentenças
do Conselho de Guerra) assi e da maneira, que se
dá ás que se fazem pela Sentença ma .Relação. Em
J,.isboa 19 de Agosto de I ~44'

Com Rubrica de Sua Mages/ade.

~v; 9. da SD~I;Ilicaçiio I~l. 510.

.
r----------~~' ..

" tirão aO'gravos dos Ministros da Justiça, que por or..
dem d~ Junta da criação dos cavallos os repartem
para a Casa da Supr,licação, donde sahem provídos I

por falta das noticias necessarias, em grande prejuizo
da Criação, que se pretende' haver dos cavaUos I tão
importante á defensao desta Coroa; e não convem,
que em outro Tribunal fóra da Junta se tO,me conheci.
menta de semelhantes materias: o l~egedor da Casa da
Supplicação ordene, que se não admittão mais daqui
em diante nella aggravos) por nenhuma man~ira'l

~obre .este partiéular I por pertençer só á junta> çomo
tenho .resoluto. Em Alcantara 28 de Maio, de 1644.

Com Rubrica de Sua MageJtade.
Liv. 9, da Supplic~ção foI. 306 verso
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!'!l!!"--_":"'_~_"""_-~;""--

Oed. Liv'5' Tit. 83. á Rubr.

10}

Decrete J rm que Sua' Magestade mandou fazer t/t11tf rt~

commendação aos Millislros sobre a tltesma ma/eria da
Car/a-Rfgia de 2 I de ·Sctrtlltro de 1627_

NÃo posso dissimular o sentimento, com que me 1645
acho, de que alguns Ministrqs meus, esquecidos do
muito, que convem deixar correr as câ'Usas da Justiça
seus termos ordinarias. sem se intrometterem em
perturbar aos Ministros J por cujas mãos correm. com
demasiadas instancias, e em luga.res indecentes. como
são a Relação, as Ruas, e as Igrejas J tem fallado e
requerido de proximo em uma causa capital t desam
parada por pane dos Auctores J herdeiros do morto,
faltando alem do sobredito ás horas do. despacho de
seus Tribunaes j e porque convem acudir a causa tão
importante, em qu~ a Justiça e amparo, que se lhe
deve dar t está tão empenhada: Hei por bem, que
o Regedor da· Casa da Supplicação diga da mi,nhll

, parte aos Ministros della tra-tem do de,spacho das cou_
~as, que estão á sua conta, S6m fallarem t nem se
,intrometterem em cousas mais, que naquellas J em
qu.e o podem fazer conforme a Ordenação do Rei)1Q;
certificando-os, que do contrario me hei desde logo,
e haverei para o diante por muito mal servido delles :
e este Decreto J e a diligencia J que em virtude delle
fizer, mandará registar' nos livros do'Tribunal; por
que quero J que conste disso em todo o tempo: e lhe
ordeno e mando muito apertada mente , que toda a
pe.ssoa, de qualquer qu.alid,ade, posto e condição que
seJa, que na Casa antenor a da Relação t e nas escadas
e~terrei.~o della • fallar cm cousa alguma. t':m que elles
nao sepo partes. ou seus Amos, a mande prender

J)~çretl., Caril. ) ele. cromo 1. O
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logo, logoJ sem me dar conta L ~enão depois d,a prisao
feita. Em Lisboa a 25 de Janeiro de 1645.

Com Rubrica de Sua Mages/ade.

I.iv. g. da Supplicac;ão foto 314 verso

-------,-------
Ord. Liv. I. Tit. I. á Rubr.

Decreto, em qu~ se ordena ao Regedor das Jus/iras, que
quando houver sente.nrçtl de morte t se determinem os em.
bargos na dia seguinte ao da notifiGação deI/a.

1645 T Em-se-me representado, que de se não tratar dos
embargos, com que vem os condenmados á morte pela
Justiça no segundo dia t depois de notificados para
morrerem, se seguem alguns incqnvenientes , não sen
do de menor consideração o risco, que correm suas
consciencias I com a esperança de melhoramento da
sentença; guardando.se o despacho dos embargos para
o terceiro dia da execução; e para que este abuso
se emende, ordeno ao Regedor das Justiças t que
daqui em diante, passado o dia, em que aos con·
demnados se notificar a sentença de morte, se deter
minem seus embargos, ficando-lhes o terceiro dia J

ze houverem de ser executados, para tratarem de suas
almas. AIcantara 27 de Maio de 1645.

COf!J Ru1Jriul di Sn~ MagfS/aá('.



Otd. l.iv. ;. Tit. Bd. á RuBr.

Durefo t em que se }llandáf'ão observar IS Portaria de 11
de Setembro de 16-4-1 , e o Decreto de 18. dr: Novembr,
de 16-4-2. ,.

O Regedor da Cása da SUPP.1icação em confor- 1646
midade do que 'pO'r 'Pótrarià de J 7 de Setembro de
.164~ , e Decreto de 1 g de Novem~ro de. J 6LF' fui
servido mandar ao Conde de S. @urenç6 t seu aht •
cessar t ordenasse ácérca .do modb,-com que se na vià de
proceder contra as pessoas, que dispàtarem arftlas de
fogo depois das Ave Marias, ou fossem achado com
dIas; e não p<?derem ser ~emencea90~ o~ EJue f6ref!l '. ~

achados cem pistolêtes, sem pFimeiro se, me étlU' conta,
fa~a que se executo inviolavtdmente t e me diga, c"Ültlo
atégora se obrava em selT!elhant€s casos 1 e se se c;leixo.11
de observar a fór111a ref~rida, para me ser presente,.
Em Lisboa a 30 de Abril de 1646.

CO"' Rubri'ca- de Sua MigeJ/atl!.

J,iv. 9 da StrppIicll'iã<J foi. S'41-

I'

Oed. Uv. h Tit. 7' §. 9.

DlCreto sobre a mesma materia da Car~a Regia de.9 de
Novemb" ck 1623. .

EM conformidade do que por Carta de 23 de OUe 1646
tubro de 1623 esta"Va resoluto, por se evitarem dila-
ções e dúvidas na administ.ração da: Justiç:a: Hei por
bem declarar, que as causas dos que delinquirem no

O 2
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destrict~ do_Porto I_.e for~m._l?r~s9.~ L1ª- Ça~a d,ª, Suppli.
cação. se sentencêem netla I e não sejão remettidos.
O Regedor Péll mesma o faça assi e.xecutar daqui por
diante.. Lisboa a 15 de Outubro de 1646..

. Com Ru.b'fico· de Stia M?igesla'dt~

Li". 9 da SDpplicaçã~ foI. 551"

Ord. Li"v. I. Tit. roo §. 17.
- -

Decreto, e,n. q.ue se declarou, q.ue. os Feitos J em 'que for
parte o Pr~curtfdor da Fazenda ~ se hão de sell~tnC(ar

no Conselho, deI/a.

1646- 'HEi p~r bem I q~e os-'feitos' l que pelo Af~atá aó.
·ma- êscrito mandei se viessem despachar ao Conselho
de minha 'Fazenda com os Juizes dos Feitos della (I)
-e mais Desembargadores da Relação, que para isso
.fossem chamados I se entenda s6mente nos feitos J em
que for parte o Procurador de minha Fazenda, e nãe
nos que forem. entre partes; e com esta declaração se
cumprirá o dito Alvará e esta Postilla inteiramente.
pondo-se primeiro nal costas do conteúdo neHá J no
registo do dito Alvará nos livl'OS da Chancellaria J Re..
lação e Mercês. João da Silva o fez em Lisboa a 19
de Outubro de 1646.

Com Rubrica à~ Sua Mages/ade.

Liv, 9 da ilupplica']ão fol~ 352 nn.>·

(I) V. Alv. de 5 di Agosto de 1646 I e :R.esol, de "28 d. Novemhr~
ie 175.1.. • . -
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Ord. Liv. 5. Tit. 136. ao princ;

Decreto. em que Se manáou recpmmendar- a obs?rvancia
de se fazerem condeml1ações para os (Sap'ivos.'

POr se me haver repr~sentado. que na materia das 1647
condemnaçães'applicadas a Captivos J' de anl)os a esta
partç, se havião os Ministros ,de Justjça e Julgadores
com algum descuido J em grande d'.lmno .e prejuizo
da redempçã.o' J sendo hoje' a necessid'ad'e de aC\.;ldir a
eIla· muito maior J pela falta J que ha • de esmolas, e o
numero de Chris ãos J que em Barbaria de presente
se achão J tão copioso; encommendo m.uito ~o Rege-
dor.J que assi aos De~embargadores, como aos mais
Ministros desta Cidade, lhes ordene da minba paF-re
tenhão cuidado, de que no tocante ás condémnações
de armas defezas, jogadores de dados e outros crime·s ..
que pertencem a Captivos, se observe a Ordenação r,

, li
de maneira', qu~ elles não fiquem perdendo sel,1 dirç:J,~o.
Lisboa, em 18 de Setembro de 1647.

eom .Rubrica doe Sua Mate.slade~
I' t ..)

:Eiv. 9 da Sopplicação foI. 368.,
Liv. 10 da Sopplicilção foI. 6.

J •

Ord. Liv. I. Tit. I. §. 45,

Decreto ,.em qUf! se ordena, que FJS' despachos, que [trilarem
com o Regedor J tenhão expedição pelas Secret-arias, ainda
que sejão procedidos de Resoluções de Sua Mages/ade.

O Desem~argq do ,Paço tenha· entendido, qu~ os
despachos J que houverem de ,faltar com o Regedor
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da Casa da Supplicação, ainda que nasção de Reso;
luções, tomadas em minha presença, se nâó hão de
expedir pelo Trib.!mal, se1?-~o pelali minhas Secrera.
rias (I) t na fórma, que Ja renho ordenado: nesta
conformidade mandei aNisar ao Hegedor não désse

.cumprimento a um despacho, que se passou. para
tomar posse por Procurador o Desembargador Anto..
nio Pereira de Sousa. nem a outros semelhantes.
Em Lisboa a 14 de Fevereiro de ] 648.

" Com Rubrica de Sua Mogestade.
I r

': Liv,':9 da Supplicaçãg ~ol 371;

---:----:---~- '1

Ord. Liv. 5, Tit. 69~ á Rubr.
( ,

'1Jecreto ~ em: qUtr se prr;bibi9 darttlt-st, ou a!Jigarem.u
('osas a Ciganos.

1648 A 9 Desemba:go do Paço hei por' mui encarregado
faça com~pontuahdade executar a Lei dos Ciganos (2),
accrescentando a eIla, que as pessoas, que Ihes derem,
.ou afugarem casas, incorrerá6 nas penas, que mandarei
_declarar. Lisboa 30 de Julho de 1648.

Com Rubrica de Sua MaJ;eslade.
Li,,; r. ito-5" !>llCyét05 do D'llsemoargo do Pàço fofo 21~~

(1) v: De'Ó'et. de lO Je Agosto de Jf1úr'
(r) v. AIv de 2.4J dij.Oatabro ue. rc647o'
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---- -
Ord. Liv. 2. Tit. 8. §. 2.

Decreto I em que se mandou dar ajuda do braço SUI/lnr no
Provillcial de S. Domingos, par.a visitar o Con'vm/o de
Bemjica , que lhe empedia o Prior del/e.

H Avendo mandado escrever em 28 do passado ao
Padre Prior de Bemnca , que na fórrna da Resolução,
que fôra servido tomar, admiccisse naquelle Convento
a visita J que o Padre Provincial, Fr. Mauricio da
Cruz, nelle queria fazer; advertindo-lhe J que não
consentindo assi • em outra fórma mandaria proceder:
pelo Provincial me representar depois lhe não qui..
zerão obedecer atégora; para o conseguir t lhe fará o
Çonde Regedor I na [órma da Ordenação do Reino J

dar "ajuda do braço Secular. Lisboa em 6 de Agosto
de 164:->: o que fará com toda a br"evidade J por haver
dias, que se anda neste negocio.

Com Rubrica de Sua Magestade.

Liv. lO, ua Supplicação foI. 5 vors.

,-------------
Ord. Liv. 5, Tit. 80. á Rubr.

Consulta e Resolttçáo de Sua Moges/ade, em que se man4<
dou se não publicasse sm/ença sobre crime de pistolas J

sem se dar conta a Sua Mages/ade.

"COndemnou o Conservador da Universidade de
Coimbra um Estudante em seis annos de degredo para
o Brazil, e em quarenta mil reis para o Meirinho e
Captivos, por lhe achar um pisrolhe, carregado com
polvora sómente. Provou o Estudapre. que o kvára
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para o entregar a umas mulheres·, que o esta~ão espe;
rando alern da ponte, para o levarem a seu pai I

que lho havia. p1anqado, para lhe fazer uns concer_
tos. Provou, que seu pai serve a Vossa M agestade
de Eseiivão da Camara, e das Decimas da Vllla de
Rjg~; e que na cobrança das Decimas fez a Vossa
Magestade alguns serviços. Provou, que acompanholl
ao Reitor da Universidade, quando foi a Elvas; e
que he de menor idade. Por estes ·fundamentos l1le
pareceu, e aos Desembargadores, J050 Carneiro e Luiz
Deigado, que a dita condemnação era demasiadamente
rigorosa em tempo, .que os pistolêres não são de todo
prohibidos; pois se fazem e concert~o publicamente;
e os póde cada um ter em sua casa, para se valer dei.
Ies na occasião de guerra: e assi reduzimos a dita
condemnação a dous annos de degredo de Africa I e
ta cin<:o cruzados para Meirinho e Captivos, movidos
principalmente por uma certidão, por que constou I

que em visita geral farão soltos tres presos pela mesma
culpa de serem achados nesta Cidade com pistolêtes;
e posto que valendo.se o dito Estudante destes exem.
pIos, pedio perdão a V. Magestade, allegando, que
o bem do nascimento do Senhor Infante foi para o
Reino todo, e que devia gozar da Ordem de Vossa
Magestade, para serem soltos os presos sem parte,
a que V. Magestade não foi servido~deferir j todavia
nos pareceu, que era bastante este moti vo para mode.
rar a dita condemnação. E porque V. Magestade por
um Decreto, que está registado nos livros da Relação,
ordena se não publiquem as sentenças, dadas sobre
trazidas de, pistolêtes, sem se lhe dar conta (I), a
dou a V. Magestade, para ordenar o que for mais seu
~erviço. Lisboa 27 de Maio de 1648.

I Diogo Marchão 'l'hemudo•.

ri) V. Demtt. de J8 de Novembro de 1642 e 50 de Abr~ de·.wA~/



c· A r T A· S' J • ETC~ 'UJ
(o'i'; \

Resposta de Sua M(Jgestt1áe~'

PUblique a Sentença na. fôrma, que está dada.
1\kantara a 8 cl€·Olltubro de 1648. E tenha··se para
o diante entendido, que a causa de querer; que se m'e
désse" conta das sentenças. que se dão sobre os pisto
lêtes • he para saber a largueza. com que alguns Juizes
as julgão, por quanto a prohibição das pistolas~ está
como dantes, e só se tem permittido, que se possão
têr em c-asa, e·le-var a conce1=-~a-r ,- indo descarregadas;
c ainda que nas visitas geraes se soltassem alguns, nem
por isso se póde ter por bem feito, nem o meu Decreto
dava lugar a se poder fazer. E fique em lembrança J

que as Leis das pÍl,tolas se guardem com toda a obser..
'Vaneia..', COfn Rubrica de Sua Mageslade. I

Uv. 10 da Supplilla~ão foI. 7 e 8.

------(,

.. Ord. Liv. I. Tit. 97. ao princ•.
.. .; ( ~ i -

IDecrelo, em que Si! ordenou Si! 11'ão adfllillisse p'ropridtlriQ
- ti .servir Ofjicio, sem 1JJOstYCIY Carta passada pela Chan
• cel/aria. :

pO~ qu'anto convem, C'jue os P~oprietarios sir~~~
todos·seus Offieios em virtude de sua Carta, e não
por Mandados,. ou Ollt!OS prov imenrc;>s particql,\res J

por grandes inconvenientes, que do contrario resul
tão: Hei por bem, que daqui por diante não seja
admittido a servir o seu Officio Proprietario algum J

sem appresentar pri meiro a Ca na délle, passada pela
Chancellaría; e iiem appresenrar primeiro no As·
sento e mais partes, a que tocar, se lhe não lançará:

Decrett. ) Catlt.) elc. 'Tom. 1.. P



em folha ordenado algum sob pena f que o -Ministro t
que o lançar.~ incorrerá eoo pena, de perdiment9 de
seu Offieio. O Desembargo do Paço o faça assi ex€
~.u,tar ,c.,m· todos I eujbs provi me,n tQS ] hes tocarem I e
me dê conl'a dc como assi se tcm feito. Lisboa 2;6 de
Janeiro de 1649. .

OrJm Ruhrjui de SU4 MagtJ/ad;.

Liv. 1. dOJ Decretos do DesemblJ'go do Paço foI. 19S.

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

Ord. Liv. I. Tit.60. á Rubr.

PUftIo ,./In qne U ordemu se nãu sm/mu4ssem aJ Rui.
tl~ndas dos lvlinistros, sem mostrarem ur/idão de, (QfJ/f

tlllopriri.o as Ordens dos GflverlJaáores das Armas.

'1649 Ao Desembargo do Paço hei ~or mui .recom~e~
, dado a pontw}.l oQsetvancia do que por outro_Decreto

de :13 de Abril de 1648 lhe mandei encarregar, cm
razão de não serem admittidos a despa,Çpo os Julga.
dores I que ti verem servido pelo Reino, sem preceder
informação 90S Governadores das Armas, C0rT!0 derãii
cumprimento ás Or;dens, que por elles lhes farão com..
mettidas, tocantes a materias de Guerra, pelo muito,
gue vai na breve e prompta execução dell~s. Lisboa
30 de Janeiro de 1649.

Com Rubrica de Sf4a Mages/adt.

1.1" I. dos Decretos do'DesembarGo do, Paço·fot. 195.



C A 1l ':r :A .8. J:1'e.

Ord~ Liv. I. Tit. 48. ao princ.

Durefo, em que u delfrmi1fou, que para sert", admiUidas
os Bacbarús a ler no Dtsembargo do Paço, bãr; de ler ex
ercicio e assis/meia por dous anuos nâs oudicvúos'públit'as.

SEndo tão bem fundadas, como são, para melhor
se porler administrar Justiç~ , as considerações, com
que antes de eu restituido a este meu Reino se obser
vava o Assento, tomado no Desembargo do Paço, para
não serehl neIle admirtidos a ler aqu,elles sujeitos, que
não fossem primeiro Bachareis formados pela Uni
versidade de Coimbra, depois de cursarem oito annOi
nas Leis, ou Canones, e mostrarem como, de mais
dos oiro 'annos, residirão neIla dous. ou estivcrão
oe exercicio e assistencia nas audiencias públicas de
quaesquer Luga res, se não devêra dispensar na mate
ria, como fui informado se faz admininda, sem se'
guardarem as circumstancias apontadas, a ler e a des
patho. muitas pessoas menos capazes) do que se
queria, para julgar as vidas e as fazendas. E desejando.
eu pôr as Gousas da JLTStiça em sua perfeição para
conservação de meus Vassallos: hei por mui encane
gado ao Presidente e mais Ministros do Paço, que
indispensavelmente daqui por diante se não afasrem do
Estilo I que d'antes havia neste part-icular; e que nM
Consultas' I que me fizerem I se tenha sempre respei
to aos Bachareis mais antigos, que primeiro tive.
rem lido e estiverem approvados) para nellas prefe
rirem I tendo elles igual assento de suas letras e pro.
cedimentos; por ser este o modo I que se entende
c-onviria para eu ficar mais bem servido) e haver
menos .queixas da insufficiencia dos ]ulgador~s. Al-
cantara em 19 de Junho de 1649. . .

Com Ruh1'ica de Sua MageJliJdt'.
Liv. I. dos Decretos do Faco fot 208.

'p 2



Ord. Liv. 1. Tit. 10. §. 16.

DuYeJ~. tlIJ que .se declarou. que per/e/teia ao COllselho da
Fazenda o tJgK,ra'vo sobre a maLeria da yeuovar;ão de UI/J

prazo d" Ordem de Santiago J por lhe pertencerem oi
IIgzra~'os .e appellaf.oes) que sabem da COl1ladoria dOI
Jl,.1eslrados.

)649 1?Or o conhecimento' das appellações e aggravos J
que succedem sahir das Contadorias dos Mestrados
das Ordens Militares sobre m/aterias de Fazenda) tocar.
meramente ao Conselho della) ordenará o Conde Re..
gedor ao Juiz dos Feitos da Coroa J que os autos de
aggravo) que Simão de Miranda Henriques levou ao'
Juizo della do da Contadoria do Mestrado de Santiago
sobre a renovação de um prazo pertencente á mesm'a
Ordem) se entregue logo naquelle Conselho) no qual
se lhe deferirá) como for justiça. Alcantara em 2 I de
Junho de 1649'

CrJlll Rubrica de Sua Mllgestade.

Liv. Ia ela Supplicução 1'01. [9.

---------------
OnJ. Liv. 5, Tit. 79. §'; 2.

Edital sobre (l mesma ma/crill da Carla de 19 de Junh,4
de 1626,'

- 1649 MAnda EIRei N. S. J que nenhurDá mulher J d.é
qualquer qualidade que seja. possa andar a pé pela,'
ruas eml~uçada com chap.co, ou sem elle, nem assistir
nas Igrejas, com pen-a de que os Ministros e Officiaes
de Justiça as poderáõ desembuçar no lug.ar .. em que

---



l'Ssi:dolfem. icharlas Ij"e que J sendCiJ' múllrer' nobre, it,
fará recolher ,em casa segura', e dará conta>o Julgadol"
clo E-airro, para que a mhnde'a' sua casa com a decen.l
cia d'ey.ida ~ rua qualidade.; e pagará cincoenta cruz~

<los, vinte para Captiv.os e vinte; para as d€spesas_ das
'Fronteiiàs, ~ 1-0 'par: o' Offici'al 'de Justiça, que a
achar: e sendo mulh r orclinaria, pagará vinte cru
zados da cadeia, applicados na mesma fórma com
oito dias de prisão;' e em caso J que sejão comprehen
didas mais ve'zes nestá culpa, se lhes dobrará a pena,
f qual se executará J passados qui,nze dias. Lisboa Xl:
oe Agosto \de 1649' .

Liv. 10.da SUPlllicação foi. 2.2.

--..----.....---
Ord. Liv. 5. Tit. 9. á Rubr.

Decreto sob.re a mesma matfria ·dos Decretos de :2 5 àl!
Ja~eiro, e 19 de Sc/~11Jbro de 1641) e 14 de, FevereirQ

J dt 164.2• " 1

r ií 1 J

O·P~UcO J que atégora, S.('glln~o ~e }nformárao, 1649
tem obrado os Decretos', . em quê por varias vezes
mandei encommendar ao Desembargo do Paço, como
Tribuna>l- ráo-a-uctorizado.., e não revelasse o segredo
das materias. que nelle se tratão, me moveú a lho
tornar a advehir,de n vd, par evitn~ odamno, que
do conuario podia resultar contra a boa admini&traç~

da Justiça " sahindo anricipadamente a púbbicô o que
na Mesa passasse entre os Ministros della; aos guaes
hei por mui eI1carregado~ elhes manBo, que nen'hum
delles daqui em diante possa tomar por escrj[0 os
uo~e,s ~a~ p€SS0aS ,e..m q1u. ··os. 'OI:Jtrós cbm.panheiros
'Votarem ; e quando " pa.ra se desencontrar.em, 0\1 c~l'l'

Colmarem. os ~ucir~o' cscrey~r i ~eja com dc(larflç'fio J



ui "o B E C.R.l E1'T:ro to

que aéabado 'de votar t entreguem ao' Presidente .,
papel J em que tiverem tomado os nomes J para -logo

-em sua presença o romper. Lisboa ~m 18 de' AgostO
de 1649. - Com Rubrica d~ o S~fl Malcsltade.

Liv. I. fios Decreros do Desemh3rgo do Paço foI: 473••

--------
Ord. Liv. 5, Tit. 69' á Rubr.

Decr{(o, em que se mcmdáráo avisar -os Correg~aores de
Crime da Côrle J para que jizessem despejar os Ciganos.

FAça o Conde .Regedor a.~yertir da minh~ parte aos
Corregedores do Crime da Côrte J como nella me di~

zem andão ae.rualmeme algumas Cigamfll; as quaes J

posto que digão vem seguindo seus maridos. visto
oIlão t:erem ellas licenças para usarem do traje J lingoa.
ou girigonça. sería conv.eniente a meu serviço e bem
da Republica lançalas della J e limpar a Terra. Lisbo"
em 20 de Setembro de I 649.

Com Rubrica de Sua Magestad(',.,
Liv; to. da SuppHcaçio foI. 2~.

Ord. Liv. 5. Tit. lí9' ;.-4-.

Det-f'eto J em que se dtlerminou J que Nlinistros da JUStitCl t

a quem se commetJessem algumas prisões J não as dtJndD
feitas I jicarião inhabeis pRra o serviço.- . .

~649 QUerendo de todo remediar a 'queixa geral, que
ha J da grande omissão. que ás Ministtos de Justiça
tem mostradp. peló Reino rnnumprimento' de algumaS



, c ~ " 'f , t J JTC. t J'
,tis~§s. IMffl~ltit~ t)~~e.~ meti nome se1hes com""
f(l~ têrãQ e dcil.Jár~o ~ qx~cUlar, âissimlllan~o CGIl}
os dd1i!l}quentea, e f~l.@prpS9ll~. êeLmo d~s destrictos
il.a su~ J,uris.chcçã.o) ~ (alt~.Iil.do ~10 q~l.e edio, obrigados,
em notorio prejuizo do respeito e temor J que se de;:,via
guarq~r áJ~su.ç~ ".ll~uv~ por';b.em de resolve~) que
os J1I1gadores ) a que forem encarregadas seme,lhan
tes diliaencias em teY-mo IliLni'taao) e às' não d' rem
fehas n~lle J fiquem logo inhabeis para serem mais
admit~tcll')s -ae- mel:! -se·r-v-j.ç-o-, em---quanw, não derem
i2tisfação a eIlas. E o Desgnbargo d9 faço ó observará
tão inviolaveltnente) qu me1nã'Ó fará eiltretanto sbbre
a mate,ria ,Consulta. E para yir á noticia de todqs, IhQ

'. advertirá J quando llie's cncomi~endar as ta~~ 'diligen"
€i~s. fkando a cargo dos Escrivães da eamara !e,m
brar-me a tempo aqueIles) que neste particular tfverem'
incorrido) para me ser presente, e mandar proceder
ç~nU:a ~lles J cOIllD fQF:,~er\'~d0~ L~sl:?w'22 de SetçI!l- ' I:'
J;>.ro de 1649. Porém) se se no tel;n.pq, 1.'mitaqo, n~9
flzen:m esta,s diligef,lcías., € as dcrelíl) executadaS'. d,4
{llnte o tempo -do c.argo • ,qye então oc~uJ;laJem t S,
n~o ente~çr~ J.lvJIe,s esta p~l)a.

_ Cr;m ,R~Wicf! d.e ,Sua M.'7geú~ad(.

~. lliv. I. do. DlIc.r~to8 410 Desembarpo do Paço. 1'01 197-

~~~-"'--T'----

Ord. Liv. I. ,';rit. 99. §. I.

: (;.> -
Decrelo , ,em que se ordenou Sf p/io conudesse licença' para

renuncIarem O/jidos as filbas • a quem se concedessem
em dOIi, com o prele;·\lo de t11trarem em Religião.

p 01' ob~iar .() engano, de que commummente se
usa, depOIS de havidos os Officios para casamel'lto de
filhas) pedirem licfnça para os renun~iar) com o

--



·110 DECltETGS;"

pretexto,'oe entra'rern-em 'Religi'ão j:~"~galndo t' (l}U~-ij
prO'€edído delles 'heI p~lnl pagamento dos dotes: Hei
por IDem, se não consulrem mais J por esse Tribunal J

semelhantes licenças. Lisboa em I S de Outubro de
I64SJ. . . I

CO'm Rubrica. dJ Sua ;MagÇ.Jttlill~:,
s •• 1<"') ) ...

Liy. I. doa Docrstos do Paco foi. 210•...
. ,,_&._-.;.-••....

. - ."
T ! ,.~, ~ ~ • r

lJ~(relo J;no (Jttal se d~t!,rmintl J J qt~~ o er~esour.t'Ír~ das f/u;.
. pesas da Re/tlífiq dê (~11'a cada Ire~ (/nnos nq. CastJ dO$,
Q~~ .~

4

~649 .H~i ·por bem: ma'ndo-; ql:le os 'Fhegour~r~sl Ha.
"clesp-esas das Casas. da Supplicação e do Porto. é dos
mais Tribunaes. dêm contâ cada tres !annos nos Con
tes de T'e.ino e Casa; e tirem sOa quitação, assi e
da maneira ~ que o fàzem oS,Almoxa-rifes e RecebeJ
dores-de·mlnha Fazenda. 0 Conde RegedOl' o faça
executar daq4i em diante, pela part~~J que llie..to~~
Em Lisboa aos 19 de Novembro de J 649.

Com-Rubr;ca de Sua MagtStade!,

lI.!v. 10 da Supplicação foI. :lS. . . '"
J,lV. !, dos DecretljS do Desembargo de Pa~o foI. 7.6"

,t .f'< ,-' ,

.. ) ( .
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--
Ord. ··U•. I. Tit. 49. á Rubr.

12r

'Decreto, em que se declara, 'que -os Govemadorcs Jal
Armas das Provincitls do Reino, posto que .te1tbâa juris
dic~ão para castigarem as pessoas. que mililart'm 11(}S'

:rcIJS destrietos. a 11ã-o -tem para lhes {onader perdão.

pOr quanto os Governadores das Armas das Pro- ·t'6sar
'vincias do Reino J posto que para castigarem aqnellas
.pessoas; Ejue militarem dentro de seus destrictos,
.tenhão bastante jurisdicção; a não tem com tudo para
,lhes concederem perdão; -nem. o rConselho de Guerra
para lho confirmar,ou revaliaar, por pertencer só a mim
o dispensar nas Leis, e não.aos Tribunaes, que estão
debaixo de minha sujeição 'e domínio: o tenha a~sim

.entendido o Conde Regedor, e advirta aos Correge-
dores ao Crime da 'Côrte, para que não admittâo da'-
qúi por diante semélhantt's perdões..; nem 11a5 sen-
tenças delles poríhão 'o cumpra-se I que :úsim lhes"hci
.por _el1carr~gado. Lisboa 2[ dê Janei ro de 1-650.

-Com Rubrica de Sua Mage~/adt.

o;[,iv~ Io'ela Supplicação foI. 29 ver-s.

·Ord. 'Li,. 3~ "Tit. 2<1. §. 5.

Dtcrt'/o, em qu-e se determinou, -se l1ão il1lillla-ssem suspei
çaes aos Desembargadores 110 caminho I qua1/do vem para
,a Relação'J nem l1as ..esc,1das deI/a I q/lando efltrar:e.m.

'AO 1.& dia ao me.z a~ Março de ,t,65.é:> a11l10~lJ 16-50
i11a Relação" mandou o Conde d.e -Ã\ eiras I Regedor

Decretl. , Cartt. ~ ·,elc. cromo 1.. Q.



122

da Justiça, se puzessem Edictos, para que nenhuma
pessoé!, de qualquer qualidade que fosse ,. intimasse
suspeições a nenhum Desembargador, quando viesse
para a Relação, nem nas escadas da Relação I sob
pena de prisao, e -de vinte cruzados para.as despesas
da Relação; e se puzessem Edictos nas p0rtas da Au.
-rliencia e na Relação. Assi se fizerão e fixárâo em
3 de Março de 1650 annos. Antonio Tuomaz, Guarda
Mór da Relação o escrevi•

.Li.v. 10 do Supplicação foI. 3a

----------
Ord. Liv. I. Ti.t. 97. ao· princ.

ZJurtlQ saJ;re a meS1np 1IJa/fria do dt. 26 de Jaluir~

(te 1649.

1650 COI~vem tanto á boa administração da Justiça e
bem cornmUi'n do Reino obrigar os Proprietarios a
que sirvão S~lJS Officios , que todos os meios, que
para isso se a~harem , será justo se. exeG:utem com
cuidado j e representalldo-se~me, que o mais effica~

sería prover as serventias delles ern pessoas, que fi
cassem com f.acuIdade de que todas as vezes que o
Proprierario· rormsse a não servir por qualquer acon
tecimento. não pud.ess~ eotrar a servir por elle nenhu.
ma outra pessoa, senão aquella, que pri'meiro fôríl
provída na tal serventia-: Q, Desembargo do Paça o
disponha assi daqui por diante; advertindo, q,ue comO'
o Servenruario ha de ser perpetuo para o Officio , em
que uma vez' entrar a' servir, seja pessoa, em que
por serviços e procedimenros ca.~ba- bem esta mercê;
pois por este med'o fica, como Proprierario arternativo:,
e ~e como se vai execurando .me dê logo conta. Em
Lisboa a.- 16 de Maio de 16Soo

Com Rubrict'l d~ Sua Moges/ade.
1M. J. elos Dccreto~ do Paço foI. 437'
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~-------

Ord·. Liv. lo Tit. S. á Rubr.

121

Com Rubrica de Sua Magestade.

Decret1J) em que se determina, que os Desembargadores»
que morarem em stuintas, não sejão propostos em lugar
.a!J(um; e morando em destrieto» aonde nád chegtU a.
MiJericordia J não possão vencer ordenado.

PElo muito prej-uízo., que se segue de alguns Des.
em'bargadores viverem ~m Q!intas J e outH>S em Bair
ros tão desviados) que dão muita oppressão ás partes.
a as buscarem.. tão longe; terá o Desembargo de Paço
muita coma flOS Desembargadores, que não viverem
dentro de seus desrrictos.. para os não propõr em
lugar algum; ',e mandar. que morando fóra daquelfes
timire-s, aonde ,ch6ga: a Irmandade da Mise~icordia »

não venção ordenado.. Lisboa' em n. de Novembro
·de J650.

Livo J. dos Decretos do Desembargo do Paço foI. 476.

----_.----
Ord. Livo 2. Tit.18. á Rubr.

Decreto. sopre a r,e.rtituição. da:.r Capelfas. ás. Igrejt1s.

FUi informado) que no J~lizo dos Feitos de minha
Coroa da Casa da Supplicação se derâo despachos
para "se tomar posse de uma Capella • instituida na
Santa Sé desta Cidade' por uma foâa Fialha;. e que.
estando de posse della· os Corejl"os» ou Capellães 'da
Sé. farão privados J com prerexto de a dita Capella
estar julgada per perdida para a' Coma no' t'e1Tl1'l0' da

Q..2

--------~-....---
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interdictq I. ÇLue pqr. est~ ca.usa poz nesta. idade o'
Colleitor Alexandre Castracani, Bispo' de Nicasrro;
e porque o fundamento., corn que o Vice-Colleitor,
quando tomou posse desta Coroa ~ suspendeu aquelle
i,n:t:crdicto; foi por se lhe pIOI:rretrer. da. minpa' parte
se substaria pela· de meus Min:is~ros em ql\alqu~r pro.
c:;eclimentO" sobre aqueHa. materi-a, até.que a dúvida se
resolvesse, e, tomasse A-6senro entre meus Ministros
c os de Sua Santidade, que atégora não houve lugar
de se tomar; e por esta razão) como por outras, não
devíão 'meus Ministrosr innova'r eo')' neg.:ocio d'e tão

'prej.utiíciaes. cOl1sequenc-ias, a meu ser.v'iço·. e á qoie..
tação do Reino:, Hei por ·bem e mando', que olRege.
Gor da Casa da 'SuppJ~cação, logo que receber este
Decreto, chame aos Juizes e Procuradores de minha
COl'oa e Fazenda, e lhe ordene da-minha parte reco.
lhão quaesquer despachos." que 'se harão ,dado sQbre
c.sra materia:,de Capella's ,.que sei possuão p~la Igreja.
ou pessoas Ecck3iasticas. desde o dia. que tomei
posse desta Coroa L em diante; e restiruão sem..d.ilação
a Cap,eIla sobredita aos. Gapellã·es. da Sé; e não des..
sem, até. outra .or.dem. tniJ1ha ~ despa,cho,. ~Igum.sobre
esta materia ,'para o que de novo os hei por inhibidos,
advertindo t que. me haverei por muito mal servido
deItes, se me 'cõnstãr~, que faZem, o· ê.onrrario. Em)
Lisboa a ~·de.Janejt~ çU: .J 6-51. REI.

-------. :1

Ord•. Liv•. I. 1~it. 60. á Rubr.

Dure/o'•. em que se. delerminoU' Je" 11M s.ml'(Wceassem (Js..
rfsidmoias dos M'inistros, sem mostrarem cerlidão d~

tomo (t/mpriFi4o ... a-s; Qr.dt11S.. da Junta.dos ''Yrtl ESlddos.

l:6'5J~ ~-or v~zes tenho ~rdénado ao Des«mbar.go do Paço ,.
e particul.arm.ente p"0Lum Decreta de,S de.Outubro..do.



anho d« 1646, não admitta a despacbo nenharn Jul
gador» sem primeiro mostrar certidão da Juma dós
:fres Estados t por que conste haver satisfeito ás Or_
dens • que por alli se lhes passão. partic;:ularmente
~obre a arrecadação das Decimas: e porque se ~uei~ã(1)

os Ministros daquella Junta. e os mais' de Guerra t

~o descuido e omissão dos Julgadores nésta parte:
Héi p0r bem e mande ,. que daqpi em diante se me
não proponha Julgador algum, sem offerecer ccrti_dão
de João Borges de Moraes» assignada pela: Jonta dos
Tres Estados, de como satisfez á sua obrigação no
lançamento e cobrança das Decimas: -e- outrosi hei
por bem. que em todas as Consultas» que se me fize
rem de PostoS' de letras, se fuça menção das ditas, cer.
tidões» com declaração dos Julgadores, que mais se
assignalárão naquelre serviço. para conforme a isso
~s ma ndar 1T1~lhorar em seu despacho. EfIl Lisboa a.
r de .Março de 1·65 I. "Pera Sólzc;;es 'Farin/'ia. ..

Com Rubrica de Sua Magêstudf:

l.iv. 5 do Desembargo do PaliO foI. 79 nrs,.

Ord. Liv. 2. Tit. 35· §. 5.

I' ...

Délr~lo» em que se mandou ,'eco1n1J!t1Jdar, que os MinistroS"
J(JIIJ(JJ#m posse dos bms. da COrOt1, quando vagaJutn.•

'. .

P .I II
Ela nqticia, qu-e tenno dó descuid(t. com gue· 1651

alguns Ministros de Justiça. a que por morte Idos
l?onatarios tocava ramar POSs€ dos bens da Coroa.
que por eIles vagárãQ t deixando-os gozar a seus fiJ1.1oS
muito tempo depois. sem confirmarem as Doações.
contr~'o,que' pelas' Leis,qp.·Reino <irão obrigados; e.
convem remedialo t de maneira. que o erro nao p,asse
adiante.L advirta o. Desembargo 'do FaçQ da minha:
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parte ao Procurador da Coroa e Corregedores da~

Comarcas do que a Ordenação e Estilo dispoem ácer.
ca do que cada qual delles, deve fazer por falleci
menta dos Donatarios: e achando que na materi~

houve omissão) lho estranhe pelo prejuizo) que o
Qireito da Coroa) com a falta de diligencia nesta parte I

ficará recebendo. Alcantara em 5 de Ju~ho de 1651.
Com R(~bri(tI de Sua Mages/tldt.

Li,. 5. do Desembargo do Paço foI. 8J.

Ord. Liv. J. Tito 9. §. 12.

Decre(o J. em que se deler-minou que os Juizes da Coroa
nqo /IJlJzasum conhecimento das qutixas de, Religiosos sobre
ma/eria de eleiçõe.s I ou outra qualquer! I que toqFJe. 4
Reli$iões.

16.$1 EM quanto eü não for servi.âo tomar outra Reso.
lução neste parti<;ular , ordene o Regedor da Justiça
aos J l:Iizes õã·Corõa-; que totalmente se aóslenhão de
admittir mais) ou conhecer de queix,as dos Religiosos
a titulo de força nas causas julgadas entre eIles I quer
fossem por seus Prelados.. ou Juizes Apostolicos I sobre;
materias de eleições I ou qualquer outra I que toque
ás Religiões> que assi o hei por bem> para por est~

meio se evitarem as inquietações> que do contrario se
experim€lltão cada d~a entfe as pessoas Regulares> que
por acudirem a semelhantes Fequerimenros) falláo ás:
suas obrigaç0€:s) e causão elical'ldalo flOS SecuJ'ares.
Lisboa em 9 de Outubro de 165 J.

Com· Rubrica de Sua Magt5fadt.

,Li.v. IOj\da 'Sopplicação ~o~. 46.
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,--.---"""-....,....----,----
Ord. Liv. 5. Tit. 1i3' á Rubr.

DIJr.ito, tm que se ordenou $e ft~esu lima apalada f'f
mJlmmdoção aos Ministros ~obre a fxl1a~ção do dir/heiro
para fóra do Reino. .

FUi informado, que sem embargo das penas, im- 1652
postas pela Lei do Reino aos 'que levão dinheiro para
fóra delJe, se tirava pela remissão dos Ministros na
.execução dellas; encommendo ao Desembargo do
Paço faça a todos uma lembrança apertada sobre esta
~ateria. Lisboa I I de Março de 1652.

Com Rubrica de Sua Magestade.

Liv. I. dos...Decretos do Pat;;(} fo!. 378.

---_._.----
Ord. Liv. I. Tit. 35' á Rubr.

Dure/o, em que se declaro, que quando Q DfSembargo tio
Paço manda algum Desembargador a fazer alguma' dili
gmeia 110 destriclo da Relação do Parlo, perlmu 1(0

GO'l}(rnador da dila Relação a nomeação dos OJftciaes.

O Desembargo do Paço, nã'o se lhe off~recendo
inconveniente, de que me deva dar conta , s~ absüenha.
de nomear, como por vezes rem feiro, alguns Ofti
ciaes das dil igencias da Jusriça. que se fllandarem
fazer por Desembargadores nas Terras do destricto da
Relação do Porto, por não prejudicaI: á jurisdi-cção do
Govern~dor daqlleUét' Casa. a quem toca nomealqs~

Alcamara em 2.5 de Abril de 1652. .
Co~ Rubrica de S~tl' MageJ/ade.

Li,. 5 J,o DcscmbargOo do Paço fol. 87 'feno
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-------------------...
Ord. Liv. 3' Til •.1•.§. 2.

Derreio, em que se declarou, que (JS Conservadores. deVim
avocar as causas· dos Ss/dados por Carla precataria., e
não pelo modo de passar Mandados aos Esc,rivães.

Íg-52 PAra melh.o~ administração daJustiça houve por bem
de resolver., que no caso. cm que os Conserv.adores
tratarem' .de avocar a si' aS'clilpas dos Soldados t o não
fa,ção, passando Mandados aos Escri-váes dellas) senão
pôr Precatorios. que fallem com os Ju]gadores. Nesta
confor.midade ordenará o Regedor da 'Casa da Suppl1
cação. qtle ·se pratique daqui por diante. Lisboa 13
.de Setembro de I 652. ,

Com Rubrica de Sua Mageslad(.

Liv, 10 aa '"SupplicaçãG ron».
"I

-----------
. prd. Liv.'I. Tit. 9. §. 12.

(Decreto, no qual se declarou: que a probibição do Decrito
de 9 de Ou.tubro de 165 I se mttndesu sómente nos
procediTllmlos intra Claustra.

165: ~,M decl~t~ção1~o Decret9:' que '-mandei p~ssar
sobre se não 'tonfar conhecimento no Juizo dos Feitos
de minha Coroa de .queixas de Religiosos.a titulo de
força, ou as causas sejão j ulga.~as paI" seus P~e)ados. t

qu por Juizes Apostolicos. renha: o ~egedo~ e MI
iiistros' da Cása da Supplicação entef1dido. Iqlie aquelle
Decreto -tem só I,ugar nos pto·ced'Í.mentos >J -que os
Prelados' tem"com os Religiosos. Seus subditos intra
Claustra. assi como- mudanças de ,Rehgiosos, castiga
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de culpas, e outras semelhantes; e não 110S procedi..
mentos, que os Juizes ApostoJicos tem nas causas
dos Religiosos, porque destes, se in~erpretando mal
e abusando dos Brev.es, fizerem força e violencia a
algum; Religioso, ou Rel. "~ ,se poderia aggravar, oe
to,rnar .cDnhecimento no J\lizo da Coroa. Alcantara
9 de Maio de 1654'

Com Rubrica de Sua Magestaãe•

. . ~iv. a da SDpplicação foI. 64.

Ord. Li,. 3' Tit. 19. á Rubr.

Decreto, em que se de/ermin~, que os Mjnjstt'~s, 'lU
jazem audiencias, d.evem fazê/as no.s dilfs, em que se
c9stumão fazer.

,ORdene o Regedor da Cã.sa da Supplica'ção aos
Ministros de Justiça. que tem cargo de fazer audien.
cia nos lugares. para esse effeito destinados, a não
deixem de fazer, quando for estilo, exceptos os dias,
gue forem Santos çe guarda. por quanto nos feriados,
posto que nelles se não abrãQ os Trihunaes, quero que
haja audiencias , e se dê expediente a~s processos, e
despachem as partes; porque ~enho por maior incon.
"eniente para ellas, dilatar-lhes o requerimento, que
falrar 01" observancia dos dias, a que o respeito da
19reja não obriga a abster do trabalho. Alcantara 20

de Maio de 1654,

Com Ruhrica de St<a Mages/ade.

Liv. 10 da Snpplicaçao foI. 66 ~crSJ

De.creIJ' J Caril.) etc. CJ.'Q.t/1. /,



----.---
«>f~ l-i.... Tit. ~. §. "Si

De6~tO) "" 'fI1" EtR"; de Ílta, que N9 dill tio a"pl1 tlt
fJ6<Js ha rJe H{M1/4Y o R dor as ]IIJtifllJ oe!1I0N; e /J'

Prm'dcnte do Desembargo do Pafr;blJ.de Npttrljr tU 1!1l
nifo. fO~~lli Il.f!U~Çf.

1:654 MAndei ver com toda a consideração a dúvidll'
entre o Pr!:;sjdenl~ dq ºeª-~mºªrgQ ºº PªÇQ ~ ÇJ> Rege.
dor da Casa, Ga Supplicação.,. sobre a qual' delles toca
repartir as Juatiças nas Pnocrís8çes do Corpo· de Deos.,
Passos e Igrejas. em ~inta c' Sexta feira.. das Endoen.
11M) e mais occasi6es'" em flue se c~tuma mandar
lISsis i~ neJlas. Justiças: e por me canafal' por muiras..
certidões de muitos DesembargadorQS' antigos e mo.
dernos). e de EscriV'âes e·Akaides·,. de qwe o ,Regedor.
~çQartiÇ) sempr.ç os lugares das frodssões e Igrejas a
c~~a, u~a <,tu Justiças': Her'por bem ,. que assi·.Q faça
claqui eqt d!é\nte ás J.ustiças ord in'arias desté\ Cidade;
o a·.repartjçKo d~s q,!,Je s~ houverem de crear de novo.
s.çgynd9 o ~edirem as oçcasiões. tocará ao Presidente
do Deseqlb~rgoqO paço·; conformando-se; a,nbos entr~

81 por mc;io dos Mi~nistros, para que se não éonfunda.
a'-rep~içâo; Q Prçsi.çieNe cJo Desembargo do Paço o
teflha ~llte!1diºo, para o executar nesta conformidade...

\. ~IU Aiçaqral;a 29, .cje Maio'. de J 6-$4.

Com Rubr;(~' de Sua M(3g(stad~.,
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Ord. Uv. I. Tit. I. §. 31.

Decy.t/o, em que Sua Mak~stade (JrdelltJu, que 9 Rq;tJdr
mandasse tirar devassa Ulda amfo do.,s q'abelliMei tJiJ
Corte por um Ministro de inteireza.

ORdene o Regedor da Cas~ da Supplicação a um
dos Ministros della , pessoa de inteireza, devasse cada
anno do procedimento dos Tabelliães .desta Cida
de ( I) I por assi convir a meu serviço. para melhor
administração da Justiça. Lisboa 14 de J~lho de 1654-

Com kubricQ de Sua Mages/ade.

Liv. 10 d. SDpplicllçio foI. 6S).

Ord. Liv. J. Tit. 65' §. 2[.

Dure/o. em que u determinou I q1U o Dl!um!JargiJ tio i'àço
c6nutksu perdões por terIa lIumlro dé lobos, que tllgu~'Ji.
mala1lf. .

:

V Ai em tão grande crescimento o dámn0 í" qu~ o~
lobos fazem em tbdas as partes do Reino. que importa
muito buscarem-se-Ihes tolios 01; remeeios. com qút
se possão evitar; e porque entre outros. que se me
rcpresemárão. parece i que po(jerá ser efficaz ordenar
.o Desembargo do Paço. que em lugar das condemna
ções • que se fazem a dlnh.eiro nos perdões' I qu'e se
concede~ por elle) se diga. que perdoa tal crime ~

appresentando tantos lobos. que se cOl1cederáõ a tres
mil reis por ~"obo grande. e os pequenos a esse respei-
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to; pPl'quc- O deseJo do perdão obrigará ao condemnado
a procurar por todos os-_~eios'? .num~ro dos lobos ,.
com que se lhe cOl)ceder~ Ü' Deserribâr'go do Paço o
tome, em lembrança, para que nesta fórma se execute
cilflqtÜ' por. diante. Lisboa· a 23' de Julho de" 1'65'5-"

, 'O que se entenderá· nos perdões-,. q!lC"' pa-re.oer, e não.
em todos.

Com Rubrica de Sua Mages/ade•.

I:;iv~ 1. dos Dec.r~tol d'o Dêsem1:1argo do Paço for: 34S.'
• I • I

-----_.
Gnl. Uiv. 2. Tit. 59' á Rubr.

Decreto, em que ~e dec/4roll, 'lue os C911st'.fb(jr~s e Secre.
tarios de Guerra goz{l'lJáo dfJ privilegio de Desembarga..
dóresh

1655 .POr fazer mercê aos Conselheiros e Secretarios , que'
me seryem no meu Conselho de Guerra) hei por be..m
conceder-lhes) que gozem dos privilegias) que tem
pelàS Otdenaçõ'es o Regedor e Desemba-rgadores da
Casa da Supplicação) e os mais Tribunaes e Ministros
declarados nas ditas Ordenações. O'Regedor o tenha
entendido) e lhos fãça guardar nas occasiões' e tem··
pos , em que pe.los ditos- Ministros lhe for requerido..
Em Lisboa a· J 3 ·dé Agosto <le J 655.

Com Rubrica. de· Sua Mages/ade•

.-Li... lO. da SupplitD~.ão Jol•.74 nJls.,
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-------------
Ord. Liv .. I. Tit. 5. á Rubr.

J33

J!)urUó) em que se determina, que os Desembargadores da .
Cosa da Supp/icaçéio, quando forem a eXa1J1eS vagos', se
Dumtem em cadeiras rasas. no fim da ..o/lesa do Desem-
óargo do Paç,O ) e valem cubertos.-

~Or Decreto de-25 do passado mandei ordem ao 1656';
Desembargo do Paço: me informasse 9a dúvida,. que
havia sobre o assento, lugar e/órma·, em que havião
de votar os' Desembar.gadorcs da Casa da Supplicação'
nos exames vagos. que se fazem ás pessoas. que'
nomeio para me servirelll· nas ReIa'ções~ na primeira·
intrancia; porque se me- queixou o Douror Lourenço'
Corrêa de Lacerda., que por e.sta dúvida deixava de'
tomar ponto. e de ir servir o lugar de Desembargador-
da Casa do 'Porto ,. em' que o nomeei ': e porque não'
tive resposta atégora. e e-st~, dÚllida tem &Ido de pre_
juizo a alguns duS' Ministros. que' n'omee'i naquelles~

lugares. e tenho della as informações necessatias:
Hei por bem se cumpra a Resolução, que tomei de'
o Escrivão- da Gamara" a q~ toe'!! " não ir leva·r o
Escrutinio aos Desembargado're-&, e- de eiJes (rem'
votar·á Mesa, com taJ declaração, que se lhe man
dará pôr uma c·adeira rasa -no fim da Mesa. em que se'
sentem, e em que estejão semados: e C'ubertos, em'
quanto vetarem; porque· de mais de outras razões,.
he cansa indigna haverem de votar diante de mim'
sentados-, quando com o Desembargo do Paço VOU;Íl

Casa da SuppliC'ação. e que haj~o àe votar em pé"
quando o Desembargo do Paço está. em mim. Ao \
Regedor mando remetter a copia deste Dco eto. para'
que o faça registar nos livros da Relação; e o Desem
bargo do Paço o fará executar pda parte, qlle lhe<:
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toca, muito pontual e inteiramente. E aC!.. Presidente
ordeno dê logo ponto ao dito Lourenço Corrêa. Em
Alcancara 23 c:ie Maio de [656.

Com' Rubrica de Sua M(l!eJtade~

.tiv. lO da 5Bpplicaçio ToJ. 76.

--,-_.--_.-------
Ord. Liv. 5. Tit. 5. §. I.

D/creio, mI que se dettrminou, que nas Igrejas não falias.
sem homms com mulheres ás porras, (1ft nos adros. ddl.as,
debaixo de ptlJils arbitrarias t segundfJ o txcesso.

D J!§~á-iic:i9 .ãtã1l1ài' á ínquitta~ão t co~ que se as
~s.(é'; ê .G> ~X~@&90 t €om flue fàllão homens com O1U

dhere~ hà9 IgN~Já!i j pi'incipàlmeme nas em qll~ o 8ec
,"li,,!: ,éãbi ê1tpà~fo, éin gráfide des~ervi'fo de Deós •
.@sGRJida.liJ Ê1ds :F.hiis, e pétt:urbação do socegd t €om
,'Ilue se deve dfât em Lllgates Sagrados: Hei por bem
tê .mando, qúé toàa o.hotnem~. que sem necessidade
'{allãt tÓ'1;j)- alguma mulher em alguma 19reja na porta,
i3l~ riô íldro, del'l~, assi 'hol'l1elÍl , fomo mulher. sejão
.,êastigàdds tom tàdb ó rigor ~IR pena pec'uniaria,
prisã6 t: tlestêrró J se assi (j fÍlertcer a qualidade do
dêêsso. g ~égt=Gdt ~& Casã da Supplieação faça pôt'
Edfttbs I~as i:>orFa~ ôás 19r@'jàs com pena certa aos qu~
ilé1inqtilUlp' heste _cà§õ, q~e dt'iixo a sel! arbitFio. € ad
dt5s Milil'i§tres. que estolll'~r para 1ho cornmunÍaâr;
@ ôrd<iriafá ptitticü1à.tRiênt~ ás Justiças e"e€t.1t~lí1 o!
E€li-ctds e p(Hiás, nelles póst~s s .EOin tal Gliidado t que
sê acãbe ó excesso, t}uc tah.to desejo evitar. Eill
L,isQQã ã I5 d~ Janeira de 1657.

Gom Rúbriul de Sua M4gts/ttdt.
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Edital,. qUf em fxúuráo do Df(r~/O anlfadm/t se mandt;u
publicar.

DOm Rodrigo de Menezes, Regedor da. Justi'ça·,
faÇQ sab~r, que querendo EIRei nossQ Senhor atalhai'
~ fallarem na~ Igrejas homel1l> corn mulner,:,s, princi
palmente nas em qlW estrver o Senho, exposto. em·
grande desserviço de Deos, escandalo dos Fieis, e
perturbação do socego, com que se,. deve estar- n<;n'
Lugares Sagrados; houve por bem ordenar em Decre.ro
~e J 5 de:: Janeiro deste presénte anno, q.ue ~ que nas'
Igrejas, pona$. OQ adros dellas fullarem, assi homens ...
como mulheres, sejão calltigae(lS'ilspen\mente com pri';'
são, penas pecuniarias e degredo; mandando.me"que
fizesse pôr Edictos com pena certa·, que deixava a l

meu arbitrio e dos Ministros, éom que communicasse·.
estc negoQio, e· a fizesse ex€éutar com tal C'uidado, qúc'
se acabasse o excesso, que tanto deseja'va evi~ar. Fdo'
que todo o Nobre de qualquer'qualidade:, que delin-·
quir neste· caso, será preso li: degradado quatro annos';
para um dos Lugares de Africa, ou Fronteiras., e em
trezentos cru1.-ados para a fabrica d~ Igreja-, em que se:
commetter o desacato, para as despesas da' Relação, e
pará o denunciador'; e não sendo achado €m fraganre r

oastará uma informação surnmaria do Julgador; diante
de quem se der.a..denunciaç.ão. Os de menos-condição'
~erã'o condemnados em açoutes, dous allllOS de galés w'

c eento e cincoenta cruzados', repartidos na.. fórma·
sobredita,.·e as' mulhcres em açoutes. e dous annos de
'astro-Maritp. M.ando a todas as JU'stips, a que esta·
Ordem for appresenrada.., e- deIla tiverem noticia t a
cumprão e gua.rdem t como neIla se contém, applican..
do_s~ com todo o zêlo, vigilar'lcia e valor ao cumpri-
menta de tão justificada Resolução; e assi O' hei a todas'
e a cada um por muito particularmente encarregado;
Lisboa, 3 ( de Janeiro de J65.7, O Rt'gedol'i

lbidem foI. 80•.
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Ord. Lir. 3- Tit. 21. §.29'

Duref(J J em 'Jue se determifl4. que se não' ponbão su!pei~

. ções aI Superintendente da Contadoria Geral. mais que
na./órma.J em ,que se Roem ao ConJador Mór.

1657' 'MAndando considerar as 'razões', que e Superin.
tendente s~ Contadoria Geral de Guerra me offereceu.
por que me representava tocar-lhe pelo seu- Regi
mento fazer o officio de Comador Mór nas materias

.pertencentes aos effeitos da Guerra, e que assim lhe
Hão podião pôr suspeições, como estava prohibido
intimarem-se ao Contador Mór, conforme ao Cap. 124

,do Regimento dos Contos! Hei por bem declarar, que
ao Su periotendentc da Contadoria Geral se não podem
;intentar suspeições, senão nos casos, que he permit.
tido averbarern.se ao Cantador Mór,•.cof1lo quando
,e Superintendente julga, como Juiz, dos embargos.
,com que as partes vem ás execuções; porque neste caso
,sou sen;iclo. que o ChanceIler Mer julgue com os
juizes Adjuntos, se procedem. ou não as taes suspei-

" ,ções. A Junta dos Tres Estados o tenha assim enten.
dido. para pela parte. que lhe tocar, fazer'esta minha
.ResoJução executar. que fará tomar em memoria,
para que em todo o tempo conste. Em Lisboa 20 de
Novembró de 1657,

C0111 R{~br1(a de Sua lVlages/ade.

;!legiltjldo ~o .liv'r. L. dos Officiaes dó!. COQtac1oria a foI. 90 vers~
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,.-.------_.----_.....__...
Ord. -Liv. 5, Tit. 1·4-0. á Rubr..

137

Decreto.) elll que se de-ferminou) que nenhum Escriváo
passasse ffnlen~a ·fl pessoa) que fos·se cOlzdeml1ada em
degredo) sem certidão do regi! lo do degredo .. e sem .eila
sé 11ão passe pela ChanceJlaria.

O Regedor 'da Justiça ordene 110S Escri vães tlesta 16-5 ~
Côrte) .assi do Crime.).Gomo das Appella.çães. Co.roa .•
Fazenda) Chancdlaria) Ter.ras da Rainha. millha
Senhora e Mãi.) ·e da Infanta. ,minha muito pr.ezada'
1&mãa. Fianças) ·Cavalleiros • Estanques) Pórros Sêc-
C0S e Molhado3) Terças, Pág ·do Brazil e das .Ilhas ..
não passe;m sentenças a pessoas) que [os em coo_
rlemnadas .em degredo) de qualquer quaLidade e .quan
tidade que seja, sem primei.ro .se lhes móstrar cer-
tidão de como ficão registados os .degredos nos livros
delles; e que os mesmos EScri vães dero ao Escri váQ
dos degradad<;>s .e galés) po.r rol dos degradados. que
~iverem de dez annos a es.ta parte, para se r..<;gistarem no
mesmo .livro dos de.grada.dos. E ordeno ao -Chanceller
.da Casa da Supplicação não pa-sse sentença algu.ma
pela Chancellaria tocante a d{lgredo.) sem constar fic,a.
Jançada no livro delles; e não o estando) fap castigar
.ao Escrivão) que a passou; porque nesta fórma ·con-
,vem á obscrvancia da ]usti.ça J .que se execute. Lisboa
il9 de Julho de T658.

C'Om Ru'brica de SUiJ, Maltsl.adt.

l.iv; ·JO. da .suf\plica~ão foI. 89-

DureII. ~ C(/rtl~ el<. cromo I. s



Ord .. I.i·y.. ll. Tit.60. á Rubr.

Decrelo, em q/u se mal1J(}{}" que os MiNistros jiuSSN1J'

recolher ás Frollteiras os Soldados, que alldar'em jóra
. ".. dei/as I com pena de se lhes dar em culpa na residmcia.

1658 IiI E' tão grande o damno', que recebe meu sel.'viço·
de se ausentarem os Soldados, nssi" p'ago'S I como auxi.
liares, das Fronteiras I a que os mando remetter. I com·
grande despesa de minha Fazenda.; e tão grande o
deocuido, com· qu'e os Corregedores. das Comarcas I e
Ministros de J.ustiça della-s I' se hão em os prender.
€astigar e remetrer ás· mesmas Frontei.ras I que hc for..
çado remedinlo por algum meio mais efficaz I que
«;IS que atégora se USál'ão. Hei por bem I que pelo
Desembargá do Paç,O se encommende a todos os Jul.
gadores de meus Reinos o castigo e reconducção desta.
gente I declarando-lhes, se perguntará nas residencias
corno prõeedêrão neste particular-; e áo Regimento
dellas se acc.rescentapá o Capitulo para este effeito._
ajustado na fórma, que o Desembargo do Paço enten.
der será- mais conveniente para. 0 intento. Em Lisboa.
a '2.8 de Agosto de I 65 8~ .

. , Com Rubr.ica de Sua Moges/ade.,'

J.i", 5. UO Desembar150 dp.PaÇfl foI. 133 "ero
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Ocd. Liv. 1. Tit. iO. §. t.

iJecI'ffo.) em que se ortlmou em uma cauJa.t que "tão p~

dendo assis/ir o Promrador da Fazenda.J assistisse :em
seu lugar o Procurador da Copoa•.

Ao 'Regedor da Justiça tenho ordenado. que na
-causa d Jorge de Sousa faça o Officio de Procurador
da Fazenda o da -Coroa •.como he Estilo nos impe
.dimentos. que tem, com (') gue fica cessando a causa
-das slispeições" que sobre es[a materia estão para sen
tencear. 'O ChanéeIler da Casa da Supplicação o tenh.
assi eatend·ido. Li ·boa 16 de Junho de 1659.

CffllJ Rubrica de SU4 Mages/ack..

iLiv. 10 da ·Sap.plica<:iio fujo 90 ·vet:s.

Oed. Li-v•.[.• T-i-t. 60 . .á Rubr.

Decreto., 'em que se i1et~rf11iHa, que se não dt'fir.a :aos Jul
gadore nas sllas Reúd(l1cirJS. sem que prime;ro mostrem
·Ca/idoes da Contadoria Gera! de Guerra. em C()JlJO le11J

dado saliifação ás o:dem" qtt:e pr;-r d/a se .lhes passárão~

POr ser tão impoTtaAte a meu serviço a respeito r659
rlü aperto do tempo ,e necess.idades presentes, que nas
'<='Xecuções da'S c{)eranças do dinheiro) que pela C-onta.. 
d0ria Geral de Guerra se COlYHne-Hem aos julgadores •
.se dê prov~dencia co~n toda a breviclade) e não haja
{)mis~ão.alguma llíl'cobral ça e arrecadação das cobran-
ças das diviâas: Hei por bem. que na fórma da copia
.nc4rn;'a .mo .Cap. 18'9 do IRteginumio /ÚJs CO/'itOS do Reino e
Cusa, ie execute tud" o por eIle disposw nos 1ulgaàOi-

S 2 .
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res; ao te.mpo qe suas Residencias, não se lhes deferirr.
do em nenhuma maneira I sem q'ue primeiro ·mostrem.
Certidões do Superintendente da' Cont?.doria Geral de
Guerra I como tem dado satisfação d'ls 01 dens I que
pO'r eHa se lhes passárão I tOGantes ás mesmas exeClb
~ões. Lisboa em 18 de Novembro de 1659.

Com Rubrica de Sua Mage.s/ude.,

,Registado n;; liv. I. qas Ordens a foI. 274 ver,>

--------
Ord. Liv. I. Tit. 4. á·Rubr.

FJecrfto de rfprehmsáo ao Chcl/1cellcr da Casa da.8uppli;.
(ação, servindo de R'egedor I por mandar prender o
Metrinbo da' Contadoria Geral dt Guerra J e soltar a
Jorge de lvliranda " fj.ue.Joi preso por ordem della.

1660 LOurenço dã Gama Pereira I Chanceller da Casal
da Supplicaç.ão, que serve de Regedor I tenha enten·

. dido, me não Houve por bem servidb de mandar pren
cler- o Meirinho d,a Contadoria Geral de Guerra) 6

s Irar a Jorge de Miranda) que o Superintendente
tinha mandado 'prender; porque lhe não toca mandar
soltar os presos I que os M'inisrros mand'aTem prender
com jurisdicção tão fundada I como tem o Superin.
tendente da Çontadoria Geral de Guerra·, 'assim para
prender, como para man-dar pedir autos., se entender
~ão-necessarips pa·ra a boa', arrecadação da minha Fa
zenda'; e o terá, entendido I para se abster ao diant€
de semelhante procedimento. Em L.isboa. a 16 de
J.a~i[Q de· 1:660.

f:om Kubrica de Sila Mãg.,fStadé~

Liv. T. das Ordens II Con$ultas' da,dita Contadoria Geral de Guerr"
a fol 1 ~ll verso



..
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{ .-----_.-.
Ord. Liv. I'. Ti-t-, 4. á Rub!'.

Dúreto sobre (I mesma maIoria do au/ardenle.

O iDouror' Francisc~ M.ont~j·ro- Mont~r,roio, Cor.. J 660
regedor do Crime de minha Côrte, solte lGlgà ao
Meirinho da Contadoria Geral de Guerra ,. que man-
dou prender o Doutor Lourenço da Gama Per€ira,
Chanceller .da Casa da Supplicação., e prenda na
Jnesma cadeia a Jorge de Mirnnda. Escrivão dos
~Qrp.hãos desta Cidade, e me avisará de como o tem
executado.. Em Lisboa 25 de Janeiro de J.()60.

COIIJ Rubrica de SU'a Moges/ade.. I

Dito liv. acima a foI. ]38 ver&.

. Ord:. Liv. 5-' Tit. 60. á Rllbr..

.DeCtielO 'o em que' se determinou, que nos casos de inrlo l1ão

. . /iv.esJe lllgar o Privilegio dos Soldados.

'OiIReged'ó; dã Càsa; da JSupplicaç~ veja, a c~Pcia
do Decreto- incl'uso" que ma·odei passar ao Conselho
de Guetra ~.ob-re o' caso de furro ser e~cel?tuado do
Privilegio dos' Soldados, e o faça saber ás Justiças Of

dinarias, pata qu-e;. na oonformidade d,elIe, procedão
daqui em diante. Em Lisboa a 25 de Janeiro de 1"6"60.-
\.' Com Rubrica· de- Sua Mág.eslqd~O'·

Copiá dó Decret<J, que foi- ao Conselho de Guerra•.

H Ei ~or serviç;.o de Delos, e meu ,. e bene5cio da
.Republica decJar:ar t que o caso de furte) como ~s('an
daloso" he exceptuado no. .Prí.vilegio, ~Qs S.?lgados.~



1660

D li: C R E,T OS,
-

para poderem ser presos t proc~ss.,clos e castigados pe.
las Justiças Ordinarias. O Conselho de Guerra o tenha
entendido e o faça saber ao Audit0f Geral J e eu O

mando ad verti r ao Regedor da Casa da Supplicação.
Em Lisboa a 25 de J.aneiro de 1>660.

Com Rubrica de Sua Mogestade.
Liv. 10 da Supplicação foi. 92.

---,-----
Ord. Li.v. 2. Tit. 42~ á Rubr.

slJ·viso t por onde se i1J1rmdOJI J que se l1ão regi.st"t Pale.nlç, II
'(j)fjici.tI, que não tenha .dado conJ.a.

SEnhor Luiz de Bat"buda de MeUo.: S..Mag~llade,
que Ocos guarde. he servido. que ness.a Contadoria
Geral se~não registe PatelHe alg,(:lma de .posto maior
a Offieia!. que não tenha dado conta do qúe execu
tava , quandl1> f{):j âccrescontado; '<ie' qllle faço a V. m.
este. aviso, para nesta fórma o fazer executar. Deo&
~l:larCle a V. m. muitos annos. De Casa 2.0 de Maio
de 1660. fyoncisco PerfÍra de /J,,'Qujo.

Regi.stado no liv. I. das Orden.s .e Consultas ela Contadoria Geri
• foi. :18() v'er.s. .

F

0rd.. Liv. I. Tit. 2. á RubI'.

Decreto J em qu't se recommenda (l obSeYVtll1.cia átJ
RegimenJo dos Novos Direi/os.

166 I P'Ir. qua~to convem mult.() a meu serviço J }Delis
Ji'Rzôes. "qJ,le ·tne f0Fão JDre,~Mtes. 'S'e 'd!::lser,\(e pontual
mel'lte '(') :Regimenw, 'que·ora se fez. dos No.v(i)S Dire4.
elos.: ·e·que-a JUrlta'Q@s Trcs :Estados o àê á e~ollção.
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e em párticuhr contra aquelles, 'que nâo pagare~'

Novos DIreitos óâs Mercês e OrAcios, que receberem
e tiverem re~eb-id'o '. posto que sejão de qpaesqlJer Tri
bunaes meus, ou' da Casa de BrtlgJnça e do Infante.
m~' mt:t1t.o ama-qo e p.r-ezado Irmão, do Sanado'. da
Camera e mais Donatarios: O Desembargo do Paço
o fc1ça assi exeCl:Har indispensavelmente, pelo que toca
'Il~S Car-gos e Officios da Justiça. maiores e ,menores.
CjP/} por elles se despachão ;. porque do q,ue nesta ma
teria se obrar) se ha de pedir conta muito miudamentç:
a<JS Qfficiaes. por· cujas mãos correrem os despachos s

, se mostrarem remissos; Lisboa '9 de Novembro
~e 166 I o Com Rubrica de Sua Magestade.

Liv, lo!. dos, Registos, do Desembatgo do Fa~o foI. 30~'

--_........_---_.
Ord. Liv. 2. Tit.4,2.. á Rubr.

RCJOlrlçã'O , tln que se dt'I't!rmilt"a·. que a (11ztiguidade-' d(),r
poJ.los· l1ão se bll de contar das datas das Palentes, Je

ltão d, 'dia ) qu.e se registareml na Coltlad,ria e J!edol'ias
das Provincias, aonde forem servir.

SUa Magestade, que Deos guarde, por Resolução
Ele 9 do presenre, em Consul'ra de 2 , foi servido orde
,nar. " que a antiguidadCi: dos postos se não ha de contar
E1as·datas das Patentes, seQão do dia. que se regista_
rem na Contadoria Geral e Vedarias das Provincias,
aonde forem servir os sujeitos pro.vídos ; de que faço
a V. m. este aviso, para dar á execução o referido •.
pelo que lhe roca; e a· todos os Generaes das Armas e
Vedares geraes 'se escreve nesta conformidade. GuarJe
Deus a V'o m. muitos ~nos. Lisboa 9 de Dezernbr9
de 166 I. :Francisco Pereira da Cf/llba.

Registada' DO Ii" I. da €oJllauoria Geral a foI. .2~6 vcrs•.



Iff

-----.---.;....._------.......,...
Ord. Liv. I. Tit. 97- ao princ.

Decrdo. sobre a mesma materia dos de 26 de Janeiro
de 1649, e 16 de Maio de 1650.

1-662 :TEnho noticia, que ha grande descuido nos Pro':·
. prietarios dos Offieios • assi de Justiça, como de Fa.

zenda , em 'não se-rvirem seus Qfficios. e andarem os
mais deiles de serventia. de que se seguem os damnos,
que são bem presef'!ltes a rodos: e porque necessita
muit0 de remedio, e já ElRei. meu Senhor e Pai,
que esrá em Gloria. mandou passar muitas Ord.ens e
Decretos particulares, para que não fosse admittida
serventia a!gu~"!.a • senão çom uma urgentissima causa;
enc-<>mmendo muito ao Desembargo do Paço. que
sem ella se não consultem mais serventia-s J porque se

. não hão de despachar as Consultas. que não vierem
nesta fórma. Lisboa em 16 de Fevereiro de 166'2•

. ." . Com Rubrica de Sua Mageslade.
'e Liv. I. dos Decretos do Desembargo do Paco IoJ. ~oI

, "

Ord. Liv. r: Tit~ 8. á Rubr.

'Decreto, em que se concedeu aos Corregedores do Cívtl da
Côrle, que tivessem o li/ufo de Des.e'mbargadores dos
..(1ggravof.

I 662 PElo muito que convem á boa administração da
Justi·ça. que' nos Officias de Corregedores do c~v~l

:da Côrte da Casa da Su ppli.cação sejão pravídos sUJeI.
tos das maiores letras. inteireza ,e satisfação. e que
a sirváG> com wda a auctoridade: Hei por bem. que
daqui em diante os Corregedores do Civel da Côrte



C A R T A _S, !:TC.

-
tenhão O titulo de Desembargadores dos Aggravos j e·
assi na dita Casa da Supplicaçao J como nas mais par
tes. aonde se acharem. gozem das mesmas preemi
nencias. assi em serem chamados á Mesa grande.
quando a ella sao chamados os Desembargadores dos
Aggravos. como em tudo o mais que se offerecer.
excepto no despacho dos feitos e aggravos da Mesa.
preceden90 nos lugares. ou sendo precedidos com os
Desembargadores de Aggravos ordinarios. conforme
as suas antiguidades. E porque ora estão vagas ambas
as varas da dita Correição do Civel J o Desembargo
do Paço mas consulte logo J. com e&ta qualidade. pro
pondo-me el)tre .os ~ais sujeitos aos DD. Nicoláo de
Brito Cardoso. e Gaspar de Abreu de Freitas. com
attehçao a "seus merecimentos. Em Lisboa a 7 de Maio
de 1662. Com Rubrica de Sua Magestade.

Liv. I. dos D~cretos do Paç.o foI. 242..

Ord. Liv. I. Tit. 1._ :10 princ.

Decreto sobre a mama ma/eria da Carla de 12 de
. .Janeiro de 1639,

SEndo a Justiça o firmamento do Trono do Rei;' 1662
e sua falta o que destroe os Imperios. devo fundar
llella o meu governo. para que se consigão as felici.
dades • que meus Povos podem desejar. E assi , ainda
Gue conheça o zêlo dos Ministros, que em sua adm~

nistração me se.rvem J com tudo. por fazer nestas
rnaterias t'Odas' as maiores diligencias. que posso, en.
~arrego e encommendo muito ao Regedor da Casa da
.SupplicaçãQ, que com particular cuidado attenda a
esta obrigação, assi na rectidão. como. na brevidade
do qespacho. fazendo da minha pane esra recom
rnendaçã~ a todos os Desembargadores J ~ a, todo$ os

DeçreJl. J Caril•• ele. 'Ir;IIJ. l~ T
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m<lis Minis"trns da Justiça; declarando. lhes t que se
ha ele ter muito especial vigilancia em seus procedi.
mentos para premiar os bons I como merecerem por
~ste servi'ÇQ I que he o maior I que se me póde fazer t

<orno tafnbem se não ba dc dois i~ular com os máos t

cu remis'>os I em cousa de tanta. importancia. Em
Lisboa 23 de Novembro de 1662.

Com Rubrica· de Sua Magestade.

Liv. 10 da Supplicaçio fol. 107'

----------
Oed. Liv. 2. Tit. 3. ao princ.

Decrel.o, em que..se manda sejáo desnaturalizados todos os
que forem tomar Ordem a Cas/el/a.

]663 PElo muito, que prejud.ica a meu' serviço, e á
conservação.deste Reino irem os meus VJls.sallos ao
de Castella a tomar Ordens, que lhes dã6 os Bispos
daquelle Reino, fui servido resolver, que todos os
que isto fizerem, fiquem desnaturalizados para n_esta'
mInha Coroa não terem Officio, nem por algum
modo lograrem os direitos de Naturaes; e que tor.
nando.a entrar neste Reino. sejão lançados outra VC'l

para o de Castella, sem se consentir, que fiquem
Jlelle: do que se envião Ordens aos Governadores
'das Armas das Provincias I para que assi o executem
poqtualmentc com rodo o cuidado. O Desembargo

"do Paço o tenha .entendido, fXIra )Dor sua parre o
dar'á execução; e para que venha á ll'oticia de tGdos,
'fará pôr Ediraes desta minha Resolução nas partes
públicas. que lhe parecer, para que não se allegue
'lgnqrancia; e sendo necessaria alguma outra, a pa~se.

~Ern Lisboa a 15 de Março de ,1563,' '
I Com Rttbl'ira de Sua A1agl' ta.dt. . J

Liv. 1. dos Decreaoa do DeselDbal'llo do Pa~o 1'01••~66. ••



C A R TAS J ETC.

----------
Ord. Liv. 10 Tit. 60. á Rubr.

Decreto, em que se determinou se não senjenceass.tm tU

Residencias dos Ministros, sem 1/Iostrarem certidão de
COfllO jiuráo (obro r o rendifl}ento dos bcm dos confiscados J

pertenuntts á Junta dos 'Fres Estados.

POr Decreto de 15 de Abril de 1660 fui servido 1663
or~enar ao Desembargo do Paço obrigasse aoS J~Jga-

dores do Reino a appresentarem certidão do Juiz dos
bens dos Confiscados, de como nas suas Comarcas
procura vão e fazião cobrar todos os rendimentos dos
mesmos bens, para que as pessoas, que nelles tem
suas consignações, scjão satisfeitas: e porque a Junta
àos Tres Estados me representou de proximo, que
(:8ta minha Ordem se não observa pontualmente, en
~ommendo ao Conde Regedor, Cjue daqui em diante
se não despachem na Relação R sidencias dos Julga-
àores do Reino, sem primeiro mostrarem certidão
de como nas as Comarcas fizerão cobrar todos os
rendimentos os bens dos Confiscados. pertencentes á
Junta dos Tres Estados. LisbO:l 13 de A bril de 1663'

(,om Rubrica de Sua Alteza.

Liv. 10 da Supplicação foI. 185.

---------------
Ord. Liv. I. Tit. 10. §. I.

Decreto') em que se ordma se 71áo qespacbe feito algum.,
sem o Procura"dor da Fazeuda estar prese7ite.

O Regedor da Casa da SuppliC:Ção ordene se não 1663
despache feito algum. emquc seja parte minha Fa•.

T 2
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zenda, çu deva er ouvido o Procurador delIa, sem
elle ser presente, na fórma , que o dispoem -a Orde.
n~ção e Regimento de minh<1 Fazenda, pelo prejuizo •
que do contrario resulta a nleu servlçp. Em Lisboa

, a 5 de Maio de 1663' Com ""ma Rubrica da Rainha.

Liv. la d'l Supplica~ão 1'01. 112.

----------
Ord., Liv. 1. Tit. 97. ao princ.

Dure/o. no qual se determinou st náo servissem Officios,
Jmáo pelos Pl'opriellzrios;· e que sendo MenfJreJ) se
provesmn -as propriedades.

1663 PElos muitos inconvenientes, que há, de se servirem
os Officios por Serventuarios, se tem passado já no
tempo de EIRei , meu Senhor e Pai, que santa Gloria
haja, varias Ordens para servirem os Proprietarios.
Accresceu mais, que mortos os Proprietarios, se estão
servindo em todo o Reino muiws Omcios , princi.
palmente dos Menores, por Provim os ~os Corre.
gedores e outros Ministros. sem se tratar do prQvi~

ineuto das propriedades; e tambem muitos Proprie
ta rios • a quem tenho feito mercê, sem tirarem suas
Cartas, estão servindo pOl" Provimenro~ , como de ser
ventia. E porque tudo o acima referido he em grande
prejuizo da. Justiça, e cau.sa confusão e falta. nos Di.
reitos da Chancellaria e nos Novos: o Desembargo
do Paço, pelo que lhe -roca, dê a Ordem necessaria.
para que isto se remedêe; e não sirvão, senão os
'Proprietarios com suas Canas, como manda a Lei e
Hegimentos, o que lhe hei por mui cncommendado;
porque por muitas vias convem assi a meu serviço.,
LisbC?a a 3 de Outubro de (663- _

_ Com Rubrira de Sl!t1 Magestade•.
Liv. I. dos Decretos do Desembargo do Paço 101. 270.
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-,------------
Ord. Liv. I. Tit. 60. 'á Rubr.

Decreto', (111 que se determina, que -05 Minislr9s laçá)
recolher ás P aças os Soldados, que estiverem em casa
de seus Pais, ou. par..ent.es .. ' sob pena d.e se lhes dar: em
culpa na Resldencia•.

pOr ser nece~sario lIsar d'e todos os meios ~aJ!a 116)64
atalhar o excesso) com qu~ os Soldados das Fronteiras
se ausentão para as suas terras J o Desembargo do
Paço encommende aos Corregedores e Juizes de Fóra,
pOlí ponto de Residencia, que tenhão particular cui-
dado de fazer, diligencia de d9US em dous mezes,
pat;a saberem, se alguns Soldados pagos se a<:hão em
casa de seus Pais J ou Paxentes, Oll fera gellas J nas
Te.r.ras dos destrictos. dos diws Ministros, e os fação
recolher promptament~ a seus Terços; ou soltos J se
houverem vindo com I.icença dos Governadores das
Armas,. cujo tempo seja acabado; ou presos J se vie.-
rem sem ellas:: e 'para q.lle me lhor possão fazer iSJo',
ordeno" que se lhes enviem as listas dos Terços. Em
Salva.Terra de Magos a 3.0 Se Janeiro de 1664.

Com Rubrica de Sua Magestade.,

Liv. 1. dos Decretos,do Desembargo do ElIço .fol. 24~..

.-
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Ord. Liv. I. Tit,; 7' §. 9-

e01ttulta da Rdação. li Decreto ," 'nj qUI! se detçrmina, qt/t

'na Casa da Supplíçaçáo se. possão comi'llular os dq,redos
. dos .,qut! -vie"em sentd11ceadós da Casa do Por/o, não por

flJia da superioridade, mas de commissão particular .1'EI·
Reí.

I

. Senhor COlIde Regedor•

.'~664- PÓr D~creFo de 14- de Janeiro deste anno ordenou
Sua Magestade s_e commutassem para o Estado da
Judia todos os presos, que €srrvessem no Limoeiro
desta Cidade € no dcsrricto da Casa da Supplicação.
Duvidão os Juizes. se nesta Ordem se c;omprehendem
os presos. que estão remertidos pela Relação do Parto,
e que aclla forão sentenceados , para que os. annos de
degredo. em que farão condertmados para as Con.
quistas, lhos 'Pússão os Juizes commutar na mesma
fórma J em que commutão as que farão sentenceados
por está Relação. Fundão-se os Juizes para o não
.poderem fazer em t-er a Relação do Porl'O jurisdicção
.diversa. e alçada privativa nos crimes j e que intro.
'mettendo-se os JUizes a commutar os degredos do
Porto, lhe alteravão em tudo sua jurisdicção j porque,
ainda que os degradados tenhão seus processos fin.
dos. e pareça. que a Relação do Port? não possa
obrar mais cousa alguma. não se segue. que os Juizes
desta Casa lhe possão alterar a qualidade do degredo,
.que: só compete á Relação do Porra; porque o estaren;J
presos no Limoejro, he muito em ordem á execl:lsão
para irem cumprir os seus degredos. Parece, que
-Sua Magestade,. sem embargo destas razóes, deve
declarar. que o mesmo Decreto se observe tambem
nos degradados do Porto j porque de outro modo. o
não podem os Juizes fazer. Relação o 1.0 de Abril de
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de :1664, . Diogo MarchE" erbemudo. Migtld Zuzarte dç
Azevedo. Mendo de Foios Pereira. Bernardo Ah'arez.
Sêcro ile M.aeedo. Antonio Leitão de Aguiar. MarJim
Monteiro.

Decreto de Sua .Magesl.tlde.

VEndo este papel, que me representou o Conde
Regedor: Hei por bem, que o meu Decreto, de .qU&

se faz menção, se pratique igualmente nos presos.
que vierão sentenceados da Relação do Porto; pois
neste caso os Desembargadores, que fizerem a com..
mutação, não procedem, como Juizo superior á dü,
Relação, mas como Ministros commlssarios, e depu_
tados por mim para este expediente, que sou servido
tomar j e a mesma razão procedia nos.que já esta vão
senrenc.eados na Casa da Supplicação, para os q;u~U$

tamhem não haNia jlJri~dicçao ordinaria na mesma
Casa para se alterar o que; qtav.a jlllgapo. B.m Li boa
a 2 de Abril de 1664, .

Com Rubrica de Sua Müge-s{ade.

Liv, 10 'oa .supplicac;ã.o f~J. n3 c n4.

Oed. Liv. 5. Tit. 60. ~ Rubr.

Decreto I em que se declarou. que túnda pelos furtos peqllf.
1)OS fossem presos os Soldados por qualquer Ministro de
Justiça, por não lhes 'l/aler o Privi!egio.

SOU iÚormado. que QS Ministros de Justiç.a d(!ix.ã~
-de proceder -contra .alguns Soldados, q.ue nesta Cidade
(: seu Termo fa2em- alguns furtos de pouca consíde
lação. por não se executar HelIes a pen-a capital, qu.e
1l todos está imposta; e porque convem, que sejão'
P(C-WS 1'0l.qualquer f.uno ,aiJildfl que lieja leve: Hei



'.

'Por bem~. que os que nâo -erecercm "njàio~ pena'~

~ejão presos c levados ás Torres da Brelenga. 011 Ca.
beça Sêcca. aonde estarão o tempo. que eu houver
por bem; advertindo. que não he minha tenção mo.
derar com está a maio.r pena. que merecerem; mas
sómente ordenar. que esta seja a menor. E outro si
-Hei por bem. que ~ualquer Ministro de Justiça os
:possa prender por furtos. e que sejâo sentenceados
.em· Relação. por quanto em casos de funos lhes nãõ
. aI o Privilegi@ de Soldados. como mandei declarar
por Decreto dé 26 de Jalzeiro de r660, que mando
por este se execute. e> Conde Regedor o tenha eo•
.t:endido. e ordene aos Ministros de Justiça o dêm
·á execução:, declarando. lhes , que contra os que se
houverem .com remissão, mandarei procede~ com de•
.IDonstração. Em Lisboa a 3i de Julho de 1664,

Com Rubrica de Sua Mages/ade.
J. Liv. 10 da Supplicação foI. IIS.

---------
Ord. Li,v. 5, Tit. 83..á Ru-br. .

Dure/o JL.e11J que se. ().l'tleluz J que escrevendo alguma pmoa
a algum Minis/ro, 'OfllO intercessor de alguma parle I

désse o Ministro ,0117a a li/Rei. parti jal.er a demolI
slraçao J que fosse jusJa.

~ .
~.664CHegão-me noticias de que algumas pessoas nesta

Côrte fazem com meus Ministros diligencias e inst~n.

cias sobre negocios e requerimentos alheios; e aIO
claque de meus Ministros tenho tal confiança. que
entendo, que' não haverá cousa, que os divirta .de
:votarem e obrarem conform~ ao que suas conscienclas
lhes dictão, e no que convem ao serviço de Dcos

te meu. e ao bem do Reino, ao direito e ao roere·
.>Cimento das partes; com tudo he tão preju~i~ial. ~
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tão escandaloso, fazerem-se intercessões'apertadas por
pessoas, de que o vulgo imagina, que póde haver
alauma dependencia, que devo eu atalhar ,a este incon
v~-ient-e p.or todos os modos possi veis j e assi por -este
meu Decreto ordeno e 'mando a todos os meus Mi.
nistros, que fallando-Ihes, ou escrevendo-lhes com
instancia alguma pessoa, de ql1alquer qualidade e <:011:
dição 'que seja, sabre negorio, 'ou ,pertenção alheia a

·me venhão pessoalmente dar coma para mandar fazer
li demonstração, que for justa; e para que me passão
dar esta conta ecm rodo o segredo, quando não achem
occasião de me fallar, a poderá6 dar ao Conde de
Castcllo Melhor, meu' Escri vão da Puridade ; ou ao
Secretario de Estado, para que mo fação presente: e
isto cncommendo mui'to.a todos os Conselhos e Tri.
bunaes e Ministros de fóra delles , no que receberei
mUI particular serviço. Em Lisboa a 6 de Ou(ubrg
ç'e J.0664'

Com Rubrica de Sua Mages/ade.

Liv. I. «os Decretos do Desembargo do Paço fol • .25<2.
Liv. 10 da Sup'plica~ão foi. -l L6 ver.s.

'Úrd. Li v. I. Tit. 10. §. "17"

'Decreto, em que se determina, que 1tO Comelho da Fa
zenda se COl1hff"t% das acçoes, que f1S filhos da fllhil' inJe1t
tarem corllra os Almoxarifts pelo pagamento dos juros.,
que..Ihes vão carr~gados ItaS folhas.

·0 Conde Regeaor orôene aos Corregedores da II 665
·Crime da 'Côrte, que da acção, que. diante deIles poz
Luiz Dias Franco coinra F.ranósco Bernardes de Mo-
ra~s, A1n1Oxarife da Casa: dos Cin<:os J -sobre uns qual'-
t~ls, que lhe -ficou devendo o anno passado de 166+)

JJccrett. , CC/·rlt" J elc. erom. I. V
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de juro, que leva na folha daquelIa Casa, não tomer:n
conhecimento, nem de outras acções semelhantes I

sem embargo da Ordenalfão, por quanro-ao Conselho
da Fazenda sómenre roca conhecer das taes acções,
como por varias CeIUiultas do mesmo Conselho se
Tesol veu .muitas vezes. Lisbo~ em J 2 de Março de
)665'

Com Rubrica de Sua Mngeslad(.

Liv. 1.0 da SiJpplicaçao fol o 1.17 verso

O&:do Liv. I. Tit. 650 §o lo

Decreto, em que se mandou I que os Ministros náq tragáo
varas delgadas ,. mas arvoradaS' ao alio,. fjttal1do altdamn

. II cavallo.

POr ser necessa·rio emendar o abuso, que se tem
introduzido de os Corregedores e Juizes desta Cidade
trazerem varas delgadas, € sem as arvorarem ao alto I

quando andão a cavaIlo , como sempre se costumou
e convem á sua auctoridade I sobre o que já EIRei I

meu Senhor e Pai, que santa Gloria haja I mandou
passar um Decreto;. o Desembargo do Paço o faça guaro
da·r inviolavelmente; e parecendo-lhe, que importará
fazer-se nesta materia mais aperto, mo diga logo. Em
Lisboa a 14 de Março de 1665, .

Com Rubrica de SlIa Mages/ade.

Li,. lo dos Decretos do Paço foI. 98.

r
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-----------
Ord.. Liv. 5. T~t. -Í29' á R~r.

Decreto ~ em que se determinou, que no-s crimes, que per
fmcem á Fazmda Real, se hão de passar as Cartas
de Seguro pelo Corr!gedor do üime da Côrte..

-O IConde Regedor da Casa cla Suppl icação tenha 1665
entendido, que as 'ÇaiTtas de Seguro nos Crimes, que
pertencem á minha Fazenda, se hão de passar pel0s
Cort~gedores do Crime da min-ha Côrte, sem embargo
de ter disposto -o contrario por outro DecretQ meu»
por se·r assi conforme a Direito ~ ás Ordenações e
sentenças, passadas em cousa julgaGa. Em Lisboa a
11 de Junho de 1665.

Com Rubrica de Sua Magestade.,

Liv. -J o da Supp~jcoçâo foI. IIg.

-------

Ord. Liv. .2. Tit. 45. '. 4r.

Decreto, em que se determinou, que os Ministros do Infan
fado se reputassem como os da Coro.1 para serem despa
chados com adiantamento, corrnpoltden/e <la seu mereci.
men/o.

POr pa-rte do Inf.:1nte, rpeu muito amado -e que-rido
Irmão» se me repr~senrou , que nos seus Lug.ares se
padecem grandes faltas na administração da Justiça ,
por não haver Ministros letrado.s • que queirão ir ás
suas Judicatl:ras e Ouvidorias) PQr quanto .aquelle
serviço se não reputa, como o da Coroa, para suas
melhoras: e porqu€ alem da mercê. que desejo fazer
aos que servirem ao Infante, <devo applLcar todQ& os

V 2
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meios, gara' q,~e em todas as· partes de· me~s Reinos.
geralmente haja os Ministros', que convem para. se
fazer justiça: Hei por bem,,' que os' berrados, que
servem nos ditos Lugares, estando approvados para
meu serviço"se. reputem eJles,.como os mais da Coroa,
para que c0nforme a seu predicall'lento, e- aos proce.
dimentos. dos ditos Letrados, sejão despachados por
mim: o Desembargo do Paço o tenha enrendido e
F.q':le iato aS'.ientado. E porq~e de. presente faira Ouvi
dor pa·ra Valença do Minho, e MánoeI Rodrigues
Falcato se offerece para ir servir este cargo, e rem
já serviclo duas Judicaturas: Hei por bem ,.. q!Je·ser.
v·indo adira 0úvidoria com satisfaçãi:> .. e- sendo outro
si approvado para meu serviço-,_ seja consultado em
uma Correiij:ão ,. ou Pr:ovooorirr; o· que ficará em lem
brança para assi se executar, e eu lhe fazer mercê'.
Em Lisboa a,IO de Dezembro de 1'6650-

Com Rubrica de Sua Mages/adr.

Li\'. J. dos Decretos do Desembargo do Paço rol. 237'

'. Ord.• Liv. I •. Til. 49.: á Rubr,.

1665

mcrtto-, tm que se determinou, que os Corl'egedo'res vives
.um nos Eairros, um. q':te bAstasse o terenJ nelles casa
de despacho...

SOu info-rrnílclo., que os Corregedos:es e· Júizes' do
Crime clesta Cidade não assistem nos limites,. nem
ainda nos Bairros, a que são deputados, com o·que
não acudindo ás execuções, se falta no que convem,
e se não impedem os mlJi.tos·d~1ictos., ql,le succedem.
O Desembargo do Paço 0rdetYe Jogo, que elles pousem
não só nos Bairros 1 mas ta,mbem nos limites dos Re~
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gi'mentos, não bastando terem nelJes casas (I), em
que d6spachem, como'_ me dizem, que tem alguns_
mas vivendo nclles de dia- e.de noite " para o que lhe
assignale de termo breve os dias. que parecer; e tenha
a. Mesa cuidado de saber. se GS diws Ministros estão
mudados, e me dê conta. passado o dito tempo. Em.
Lisboa 24 de Dezembro de 1.665.

Côm Rubrica de Sua Magejtad~.

Iii", I, dos Decretos do Desembargo do Paço Iol. 2311;

Ord. Liv.-s. Tit. 5. §. J.<,

Decreto.,. em que se, tn(/1zdou recommendar a olúervancia dó
Decreto de L5) e Edita/. de 3J de. Janeiro. de· 1-65'7.

S'OO' i'nformada ,. que nas Igrejas desta Côrte se
fazenl algumas cousas indecentes, e particularmente
em fallar com· mulJ:1eres, e se chega a ameaçar os
Ministros Ecclesia ticos , que o querem impedir: o
que resulta não se obse.l'varem a Ordens) quo tenhp
passado sobre esta' materia. Encarrego muito ao Conde
Regedor da· Casa da Supplicação -ordene com ape.rto
aos Minis~ros de Justiça-, que. pontualmente executem
as ditas~0rdens e Le~s ; com advertencia ) que se esrra~

Ilhe muito aos-q.ue forem remissos. LisIDoa 3,·de Junho··
de 1667,

Com' Ru!Jrica d~ Sua MI/gntade.

Liv. 1. dos Decretos do Desembarg.o do p~o foi. 65•.,
Liv. 10 da SDpp)icação foi. 129-

. (I) V.Alv, de 30 de Dezembro Qe 1605, e Decret. de 10 de Maioue 1702.

, ,
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------:------.........

o.ru. Li\'. ~. Tit. I. §. 27.

,Decre/o J em que se ordena J que quando Sua Magutadt
, mandar alg14m Desembargador a alguma diligencia J basta

que appresente ti Ordem ao Regedor t sem ser necessar~

fazer-lhe outro algum aviso p~/a Secretaria.

1667 T Ratando d~ reselver a dúvid'a., que se offereceao
Conde Regedor, sobre lhe haver de ir a viso meu pela
Secretaria de Estado ,t ou Expediente, quando mando
algum Desembargador da Casa da Supplicação a dili.
gencias fóra desta Côrte, se achou. que tinha' eu já
resoluto em 18 de Julbo de -1662 emConstllta do
Desembarga dQ Paço de "9 de Jul'ho de 1660, sendo
ouvido o Regedor, que então servia. com os docu.
mentos t que então ·se apontavão; e fu i servido resol.
:ver, que tanto que os Desembargador-es. que forem a
'alçadas e diligencias de meu serviço t appr.esentarem
~aO' Regedor Provisões. assignadas por mim, não lhes
(ponha Benhuma dúvida (I) J .esperando outro aviso
.meu j de que se pass0u Decreto para Q mesmo Rege..
-dor j e porque estando. assi a questão decidida, não
ha lugar de se controverter outra J e se deve guardar
aquella Res;olução -:' o Conde Regedor o tenha assi
:entendido~ Lisboa a 10 de Agosto de 1667-

Com RUbrüa di Sua Mage·s/ade.

Liy. ro âll Suppliea~ão foI. ~Slo

(I) V. Decret. de 14 de Fevereiro ue 1648.
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Ord. Liv. I. Tit. 52. §. 9.

Dureto, em que se dulm'ou, que 11en!JUI;J 1ng/e); poderia
ser pl'es(); sem In,andado do seu COHservador .. salvo cm,
jragnnle deliCio".

POr pa'rte da Nação Ingl'eza se me representou. 1667
que sendo.lhe concedido pelo 13 Artigo do Tratado
das pazes,. que nenhum Julgador) ou outro Ofllcial
de Justiça pudesse mandar prender nenhum Vassalto
d'E1Rei da Grão Bretanha, meu bom Irmão e Primo J

por causa civel, ou crime F sem primeiro ter Mandado
de Juiz Conservador) se não observa o dito anigo,
mandando. se prender cada cria I nglezes)" sem p.rece.
der o tal Mandado;.. e porque )' eo.nforme ao Capi.tu.
lado, só em fragante d:elicto podião' ser presos os
Inglezes por quaesquer Ministr-os Meus, e nos outros
casos se deve recorrer ao Consen'ador, ou pôr W1IJprfl-
se nas ord'ens, encommcndo ao Regedor da Casa da
Supplicação, na fôrma do dito artigo. o faça observar.
Em Lisboa a 23 de Agosto de 1667, REI.

,
Liv. 10 .la Supplicação foI. 13r ,"crs..

Ord. Liv. I'. Tit,. t. á Rubr.

DerreIo, em que s-e ordena ao Regedor da Casa da Suppli.
cação cumpra e guarde inteiramente Jtu Rf'gimento', e
faça guardar aos .Ministros do 'J'ribullal o que lhes tora ,
para que a .'Justiça Sf'jtl restituida á inteireza e liber.
dade • que teve em tempo<s anteriores.

UMa das cousas, que muito particularmente me
ebrigou ao governo d~stes Reinos, he·o grande desejo,
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que tenho_,de. ver a Justiça restit~ida á inteireza, liber.;
dade e auctoridade, que teve em tempo dos Senhores
Reis, meus predecessores; e particu1cirmente a que teve
no tempo d~EIRei meu Senhor e Pai, que Deos tem;
e porque a causa de declinar, lJe po-r se não guarda..
rem os Regimentós dos T6bunaes, -e por se alterarem
com Decr.etos e Ordens panicula.res: Hei por bem
declarar e ordenar ao Conde cRegedor da Casa da
Supplicação I cumpra -e guarde muiro inreiramente seu
Hegimento; e o .faça saber aos Ministros do Tribunal
pelo que lhes toca guardar; e que se a clle for algum
Decreto meu, que -o altere", ·0 não cumpra, sem cm·
bargo .de qlla'csquer clausulas I -com que for passado;
porql:le minha tenção he não lhe alterar,cousa alguma;
haven-so desde logo por l1ullo tudo o que Ci>ntra a
fórma deIle dispuzer nest.a .conformidade ~ ·e com toda
a auctoridade e jllrisdicção, que .lhe FOca I proceda e
faça proceder o Conde I~egedor daqu.i ,em diante. Em
Lisboa a 26 de Novembro de J 667-,

,Com Rri/n:ica dt Sua Alteza.

Ord. Liv. I. Tit. I. §. 30.

Decreto, NII qUt se dete-rmi1ta, que nas visitas das cadeias
se não soltmz presos I que merecerem maior pma,J ql/e
a dt dpus almos de degrtdo.

166; POr .quanto entre outr~s cousas, que continha o
Regimento, que se fez) sendo Rrgedor da Casa da
Supplrcação o 'Coo e 'D. Diogo ele Castro I que Deos
perdo.e.• e se manêiou guardar como Lei I se or.denavn I

que nas Nis:itas dos presos se não pudessem soltai'
aquelles. que conforme as Ordena'çães do Reino
..merecess.em maior pena) do que .dous annas de de.
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gredo; e ser mui justo, que assi se observe (I J:
encomme.ndo muito ao Conde de Aveiras , Regedor,
taça executaI" com pontualidade este Regimento; não
só naquelle particular da condemnação dos presos da
lisita. mas em tudo o mais, que neIle se continha:
encarregando da minha pa·rte aos Corregedores do
Crimç da Côrte, qu.e da mesma maneira o cumprão
inteiramente no que lhes [ocar. sem remissão alguma I

para melhor administração da Justiça I e emenda do
excesso, Lisboa 25 de Janeiro de 1668.

Com'-Rubrica de Sua - /lTieza.

l.iv. 10 da Supplicação foi. 136.

Ord. Liv. I. Tit. 77, §. 2.

Decrdo, em que se ordelZOU ao Regtdor. advertísse. aos'
Carureiros , niio deixassem andar os presos soltos.

O Conde Regedor da Justiça e Casa da Suppli- 166a
çação ordene I sejão logo recolhidos ás cadeias do Li
moeiro. donde andão fóra. Dom ManoeI Per-eira e
Francisco Malhão» e advirta aos Carcereiros não aei..
xem andar ausentes das cadeias os presos, que Íhes
forem entregues. Alcantara 13 de Abril de 1668.

Com Rubrica de ~lia Alteza.

Despacho do Conde Regedor por bem do Dtcrelo acima.

O Licenciad~ Domingos Nogueira. Juiz do Crime
do Bairro da Sé, notifique o Decreto incluso aos Car_
cereiros das cadeias da Cidade e Côrte I e do Tronco;

(I) V. Re;im. da Casa da Supplicaçao de 7. de Janho ele 16055.9'

Decretl'JCarlt'J'etc, 'Iom. l. X



Liv. io da Sapplicação foI. 138.

DECR.ETOS,

e lhes porá a' pena de duzentos cruzados, para as sespe_
s's da Relação, pelo preso de qualquer qualidade ,!

que se achar fóra, das cadeias i. e. deste DecreEo e de
minha Ordem f.'lrão termos os Carcereiros., e a mim se
mandará o traslado de tudo, e se registará no.livl'o da
Relação. Lisboa 18 de Abr~l de 1668.

0, Conde. &.gedQro"

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

Ord. Liv. I. Tit. l:. ao pri*-._
,

Detre.lo.. .. em q.tu, se rtcommenda ti brevidade, nai
execução das penas dos deliclos.

1668 SOU informado, que nas cadeias desta Côrte lia,
presos por mujoo· g.JIa'ves' ddk.ws com· causas muita..
dilatadas. J. procurandoro assi os mesmos presos para
metterem tempo em meio, e esperarem occasião a
seus despachos em damno da Justiça» sendo a: brevi.
dade na execução das. penas a de: que mais se satlmz .
a Republíca, (i J:' encommendo muito ao Regedor da,
Casa, S.upplicação ,fé\ç~ prover nesta materia de ma.
neira '. que cesse o damno. e escandalo, q~e_dlsro se·
segue» entendendo '. que tenho esta materia muito na'
lembF-ança. e que hei' de perguntar por ella daqui em'
diante'! com .. todo o-c·uidado. Lisboa 14 de Junho de
1668.

Com R-ubrica de- Sua, .Illteza.-

J..i.v. 10 da SlIpplicação 1'0). J41 'Vers.

{I) V.'Care, d. 12 de ;ril»eiro de J 6?9-
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'Oedi Liv. t. Tit. t. §. 2-+.
I

Decre!(J, em que se ~rdena, que se não pOSS4 V~1tcer mais
do que UJlu.ó ordenado, aiNda que sírváo deus Oflicios.

POr muitas Ordens antigas emácletnas se têm man- 1.66&
dado. que nenhum Ministro leve máis, quê um só
·~rdenado. aindaque tenna difterentes .affieios: e por~

que sou 'informado, que se não guãr.<Ja esta Ordetn :
.ordeno ao Conde R-egedor .e mais Ministros âa Re;.
lação o fa.ça execuiatmuiw po'nrua'l e inreirarnen.Eé
-em todos os Ministros. que lhes são subordinados;
'e me' dará conta da fórma. em que se·executou esta
Ordem minha. Em Lisboa a 'lrij de Julho de 166~.

Com Rubrica do Príncipe.
,Liv; .f'cMt:r-5vpl'lTclrção foI. r44~ -
i..iv. I!, dos Decretol elo Desembargo do Paço foI. 15g.

-:-------------
.(i)rw Li.... 't. Tit. 97. ~. 2'.

DtCrf/o, em que se orde11()ft, que o Regedor não provesse
O.ffiâo que tivesse Proprietario..; mas que obrigasse os
Propr.ietarios a 'lU( serviss.em•

.HE tão' grande o damno, que se seg~e, .assi das
partes., ,·como do meu serviço e boa admin'istração da
Justiça, servirem-se os Offieios por Serventuarios:
que tendo-se por muiras vezes buscado meios, para
que todos -os ·Proprietarios houvessem de servir. tem
mostrado .a 'experiencia não ha·verem sido efficazes.
por os Proprietarios com ca,utelas de impedimentos

J affectac:los, e causas pouco sufficientes o impedirem:
Hei por bem, qu-c em nenhum Officio " que tenha

Xz

1668
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Pfoprietario, o Regedor proveja a serventia, ainda
que seja por pouco tempo, antes obrigue a todos a
que sirvão ( t ) ~ com comminação de que não (}
fa zendo dentro de oito dias, se lhes proveráõ seus
Offici-os.. E por me ser presente, que os Alcaides e
Meir-inhos desta Cidade não trazem comsigo. os ho.
mens, que se lhes tem limitado, por cuja causa muitas
ve.zes são menos respei tados J assi nas brigas, a que
acodem, como nas diligencias, que vão fazer. ordene
o mesmo Regedor. que estes Alcaides e Meirinhos
tragão comsigo todos os homens, ql1e tem obriga•

. ç.ao (2) ; e não o fazendo assi, se Ihes não hão de
pagar os salarios delles J. de que mando fazer aviso
ao Conselho da. Faz.enda. Lisboa 9 de Agosto. de 16611.

C6fn Rubrica de Sua Álteza•
. Liv, 10.. da Supplicllçâo foI. 145.

---------
CId•. Liv. I. Tit. I. §. z.

Decreto ,- em que se recommenda, se ·ponha pontõ no orde
nado dos'Desemba1{gad~res,. 'i~e. fal,/arem em ir ~ Re~

~ç~. .

1.66'8":PEla fa;ta,-que ha,' áe ~inistr~s 'na Casa da ~uppli
cação para o despacho ardina rio dos feitos. que I ·se·
gl:lndo a informação, que tenho, he maior da que fói
'atégora :. Hei. por bem ,. que o Conde Regedor. nio
:o tendo já. feit()l. os! admoeste de novo. para que· não
faltem a esta ob.rigação; e não bastandoJ esta diligen
c-ia, fará. pôr pomo AO. ordenado aos que faltarem.
Em Lisboa 9J de Ago to de J 66B.

Com Rubrica de. SU4 Mages/ade.
Liv. 10 da SuppHcação- foI. 14(1.

(i) V. Alvv. de 23 de N ovemLro de ,6.2 , e ] I de Feverei~o de J~1~t
('2» Y. Alv. de- 25· de Dezembro de 1008 SI }·8.. -,



C A R TAS, ETC.

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

Ord. Liv. I. Tit.60. á Rubr.

Dtert/o, lm que se de/erwinou, se tirasse Residenda
aos Provedores dos Defuntos e Ausentes

O Desembargo do Paço fará ;omar 'em -lembrança, r668
..que nas Residencias. que se mandarem tira... dos Ouvi.
dores nos lugares Ultramarinos soblle o procedimento',
que tiverão na administração da Justiça J se pergunte
juntamente do modo. com que obrár-ão no cargo de
Provedor das fazendas dos Defuntos e Ausentes. de
que pela Mesa da Consçiencia e Ordens se lhes costu-
ma passar algumas; vezes Provisão; e do que resultar
das taes Residencias. mandará a Mesa do Paç{) • que
na da Consciencia se dêm as uot,icias necessarias , para
naquelle Tribunal se, ter efHendido , como os Ouvido-
res se Houverão no cargo de Provedor. Lisboa em 21'

de Setembro de J 668.
Com Rubrica de Sua Mages/ade.

Liv. I. dos Decretos do Desembargo do Pa~o rol. 455.

Ord. Liv. I. Tit. 66~ §.8..

Decreto, em que se mandou u fizesse summario aos presos'
pelo crime de cariar {ame jóra dos arflugU(S públicos..

O Cha'nceJler da C'asa' da StJpplicação falj:a logo 1668
fazer summar10s aos presos, por cortar carne fóra,'dos'
açougues. e semencear com as penas das Leis e outras
Ordenações. que para isso ha J que assi o dispoem•.
Lisboa em 5 de Novembre de J 668.

Com Rubrica de Stla A/lfza•.
. Livo 10 da Suppli.cação foI, 160.



16.6

----------

Ord. Liv. 1. Tit. 60. á Rubr.

Dure/o, em que u dtürminou se tirasse Residmcia aog
, MampoJ/eiros de Cap'ivos.

1669 EM cumprimento do que por Alvará e Postilla
neile posta do anno de 1565, e Relação passada de.
pois no anno de 1635 sabr.e as Residencias dos Mam.
posteiros do Reino; encommendo muito ao Desem.
bargo do Paço t que no Regimento dos Syndicantes
'dos Ministms de Justiça se accrescente um Capitulo.
para que f quando se lhes for tomar Residencia ~ se
'tome jumamelTte aos Mampostei-ros MÓl'es oos Capti.
'vos f por ser o mesmo t que nos annos referidos estaV!
determinado, e por omissão se deixou de continuar I

,sendo tão impQ>1tante para melhor cobrança -e utilidade
da n:cdemp<j:ãg dos ·Captives. E por quallto fu.i infor.
mado, ql:le ao Mamposteiro Mór desta Cidade se nâe
toma. Residencia ha muitos annos, se lhe nomêe Ioga
Ministro, qu~ lha tome; a qual remetterá depois de
.tirada, com as mais dos Mamposteiros Móres da
Reino, -á Mesa da Consciel'lcia e Ordens, aonde per.
tencem, para nelb se vel:em e senrencearem. Lisboa
S de Junho de <1669.

CM) Ruflrica de Sua Magestade.

,1:Jv. J dos Decretos uo Des"mbargo do Paço foI. 471-



C A R TAS ~ ETC.

------- ---..-.-..-.

Ord. Liv. 1. Tit. I·. §,. 45,

'Decreto, em que se t'Ornou a resoh'er a mesma mater;tJ e111

confirmarão dv Decreto de 29" de .lv1aio de J 65.4_'

MAn~ei ver com toda a- auenqão , .que pede. a 1669:
dúvida entre o Presidente do D'esemba'Jlgo de Pa~o e ó
Regedor da Justiça da· Ca·sa da Supplic:ação, sobre a
qual delles tocava correr as ftlU no dia da Procissão
do Cor-po de Deos'; e consideradas as razões,. que
por urna e outra parte se me represenrárão'Le a estar
resoluto por EIRei, meu Senhor e Pai, que santa
GI01üa hajll, que ao' R-egedór da. J usti'çá roca repartir
as varas ordinarias ,dos· lugares da Procissão, e ao Pre_·
sidente nomear e repat:tir somente as varas, que se
ereálláo àe novo, q!Jando não bastarem as erdinarias :
Hei por bem declarar, que ao Regedor teca COl:rer·
as ruas, assi corno lhe pertence repartir as Justiças·,
para ver se assistem nos )ugares ordenados·, e tem _ .
Gompestas as ruas I como convem. O C:onde RegedoI'
o tenha assi entendido. Em Lisboa aos 16 de Junho
dI! 16690.

Com Rubrira dr Sua lVlag:estad(.
EiV. 10- da Supplicac;ão 1'01. 166.

_...:0..:;.... _

Gtd. Liv. 5, Ti . J36'. ao princ~.

Decreto, sobre ti mesma materia do de 18 de· SrletllUY!O.
de- 16~7.-

O Conde Regtdor' adV'irta da minHa parte aos
l?esembargadores da Casa daSlIpplicaçao tenhão par
ticular cUIdado, quando s-emencearcnl' feitoS' crimes ~



I6S DECR.ETOS,

. . Com Rtibrica de Sua Magtstadt.

em que houver penas pecuniarias. de que a amelade,
que pertence a Captivos na fórma do Capitulo 18 do
Regimento dos IHampostúros do Reino, confirmado pela
Ordenayár; do Reino do Liv. 5, 'lit. 136, se lhes não
divina em nenhuma maneira, por ser applicada a
obra tão pia; e que fazendo o conrra[io, lho mandarei
estranhar asperamente, alem de se haver por seus
bens o damno, que a r~dempç~o nisso receber por
sua culpa. Lisboa 6 de Agosro de 1669.

Com Rubrica de S/Ia Magestad~.

Li'\'. 10 ua Supplicação foI. 173.

Ord. Liv. 5, Tit. 9. á Rubr.

DecJ'elo, em que se ordenou, que o Regedor inquir;m dOI

lYlinistros I que 11áo guarda'l;ão segredo, e désse conta
a Sua Mogestade.

POr vezes tenho encarregado a meus Tribunaes e
Ministros a importancia, de qu~ he para os negocios I

que nelle se tratão, a observancia do segredo. que
por seus juramentos são obrigados a guardar; e porque
nas materias da Justiça, de vidas e honras e fazend~s
de meus Vassallos, que se julgão na Casa da Supplt.
cação, he este mais importante: ordeno ao Conde
Regedor o encommende da minha parte aos Desem·
bargadoiés da Casa da Supplicação , e tenha particular
cuidado de o fazer observar e inquirir de quem fal[a
a elle; dando-me disso conta para mandar prover n.a
fórma. que dispoem a Lei. ~ como me parecer maIS
conveniente ao meu serviço. Lisboa 3 de Outubro
~e 1669.

l,.iv.. 10 da Supplica~ão foI. 169'



C A ,R li' :Ao S, ETC•

. Ord. Liv. I. T!Ít. 66. §. S.

Decre/o I cm fJue u ·declarou t que ·as ·appelltlfÕtS da Ar.
·mo/aceda , que c:tCedefem a Alfada da Camer.a I .per.
/eneem á Rdafão..

MAndei ver c'cm toda .• consideração as duvidas 1'67()
entre o Senado da Camera desta Cidade e propostas
Mo Regedor da Casa da Supplicação -e Desetnbar.ga...
dores dell:l. sobre se incromet·terem nos negocias ·da
Almotaceria: E fui -servido 'resolver, que as appel-
lações da Almotaceria t ql:le'cKcedetem a 'alçada 'do
Senado., pcrteRcem pela 'Lei á Casa da Supp1icação ';
por qUa'nro os privilegiàS antigos estão delogados pelo
Prologo da Ordenaçã<> j ·e as: Provisões modernas não
fazem menção da Lei. 'que prohibe ás Cameras conhe-
{;erem das appellaçÇjes da almbtacaia t que excedetn
asua alçada. Nesta conformidade mandei declarar ·ao
Senado da Camera • que neHa 'o ,faça praticar daqui
em diante. O Conde de V illa:-r-Maior. Gentil.Homem
·de minha Camera. e Regedor da Casa da Supplicação
o renha assi entendido 'e faça ·praticar. Lisboa aos 24-
de Julho de 1·67G.

I

Com RUbrictl de Sua Magestadt-•

• tif, ·ro da iupplicação foI. 177 verta

De(rell.·, Caril. t/t. 'r0111. I. Y



168 DECRETOS,

cm que houver penas pecuniarias t de que a ametade I

que pertence a Captivos na fórma do Capilulo 18 do
Regimento dos l'1amposteiros do Reino, confirmado pela
OrdenaçáfJ do Reino do Liv. 5, 'IiI. 136 J se lhes não
divirta em nenhuma maneira t por ser applicada a
obra tão pia; e que fazendo o contrario I lho mandarei
estranhar asperamente J alem de se haver por seus
bens o damno, que a rt'dempç~o nisso receber por
sua culpa. Lisboa 6 de Agosw de 1669.

Com Rubrica de Sua Magestadf.

Liv. 10 ua Sopplicação foI. 173.

-Grd. Liv. 5, Tit. 9. á Rubr.

DecYeto t em que se ordenou, que () Regedor i1tquirím dos
Nlinis/ros t que não guardavão segredo, e désse conta
a Sua Moges/ade.

POr vezes tenho encarregado a meus Tribunaes e
Ministros a importancia J de que he para os negocias I

que neIle se tratão, a observancia do segredo I que
por seus juramentos são obrigados a guardar; e porque
nas materias da Justiça J de vidas e honras e fazend~s
de meus Vassallos, que se julgão na Casa da Supplt.
cação J he este mais importante: ordeno ao Conde
Regedor o encommende da minha parte aos Desem·
bargadores da Casa da Supplicação , e tenha particular
cuidado de o fazer cbservar e inquirir de quem falta
a elle; dando. me disso conta para mandar prover n.a
fórma • .que dispoem a Lei. c como me parecer maIS
conveniente ao meu serviço. Lisboa 3 de Ourubro
ge 1669.

. . . Com Rubrica de SUIl M(Jg~slad~.

~iv.. 10 da Sopplica~ão foI. J69'



C A ·R ~ AS. ETC•

. ()rd. Liv. I. Tit. 66. §. S.

Decreto I cm 'Ju~ S~ ·dularou I qu~ as 'app~llo~ões da AI.
·motaceria • que e:~cedef(m a Alfada da Cameril l per.
Imcem á Rdo.fão.

MAndei ver Cí)m toda .a consideração as dúvidas '1"61~
·entre o Senado da Camera desta Cidade e propostas
do Regedor da Casa da Supplicação 'e Desembarga...
dores della. sob-re se intromeHerem nos negocios ·da.
Almotaceria: E fui servido 'resolver, qtre as appe'l-
laçães da AI motaceria, ql1e 'excederem' a ~Içada 'do
Senado ') ~teAcem pela 'Lei á Càsa da Supp-licação';
por qUa'nro os privilegies antigos estão derogados pelo
Prologo da Ordenaçã-o j ·e as' Provis'áes modernas não
fazem menção da Lei.,·-que prohibe ás Came'tas conhe-
cerem das appellações da almotacaia, que excedem
a'Sua alçada. Nesta conformidade mandei declarar ·ao
'Senadb da Camera , que nel~a '0 .faça praticar daqui
em diante. O Conde de Villa-r-Maior, 'Gentil-Homem
'de minha Camera , e Regedor da Casa da Supplicação
o lenha assi entendido 'e faça ·praticar. Lisboa aos 24-
de Julho de 1'670.
r

Com Ruhrica de Sua M4g~stadf:.'

Li\'•.10 da iupplica~o fll). 177 vcn.

i

Decrell. -', Caril. e/(o 9:0,"_ /. Y



DEÇIt.ETOS,

Or~ ];iv. I. TIt. -:'3S' .áa ,p,rDC.

Pt,CYL'la. ~Y)!)1;e a f1lNI1JeJ mafe·j(ia áa,'Ci/,fla de ,25 d8-]uJI»,
dto l64·q.

A I'nda' que pel-as Leis do Reino se prohihe , que
bomens, que tem rarte de Nação Hebrea. tenhãt> e
s,irv.ão·Qr6,ci.os 11~ R;e(J~Qli.ca, não se acha ~e guardem
tã{) póxl.b.1,alrnetll.l;e •.c,?rn.Q~.ne.las, se dispoern. sendo a
~üncipal CãtlE;a.a falta de na~i~ias e cIDnbecimenro da.'l
j{ttssoas,r c ~ facilidade. COUlo que ellas se examinã{)
qwandp enLrâo em algum omcio j. e pOt 'ser cGJ.we.
n..i.enr.e q]Je: as, Leis. que tão justar!fl€nte se prornul.
g:io " se ob.s~\'em. sendo as coru;ideraçóes-, com que
se fi.zerão.•· muitQ-iguaes ao g1.l~ pqde a. fjélzão c: a boa
a.àIÍliD~..tGaç}io da ];ustirra.: Hei pG-li bem·. q[Ue a tooa
a pessoa. a.nteS' de l:lltFar ero- algum offrcio)f se lhe
mandem. fazer in{Ol:mações ál paà~. aonde f(Di natu
ral. com Iiodas as. ,i r:cumstancioas , com que se fa'Lem.
aos &cb;l.r~i~ ant~s dI'; lerem,. procUd·a,tldQ",se, ~ tem
ga.r:te Oe·Chr.isrão !J<?vo, l'y70uro., 00 MllIlélto.•. e S&~e

bem ÍJ1farna,do çl-Í$sO'. e se he d.c boa v.ida. e <lq~t'umes.;

e se he ca.sado: cc,>m mulh~r I' qu~. t~f)ha, algum dest€s,
defeitos; e que se fação êom segredo.• dando-s4: jura.
mento -ás testemunhas. que não digão o para que farão
chama}:ias. e decla'Iem .. ser a p'Rrte \.I~e falIou j porque
em qU:llquer ~ tempo, que constar ter a pessoa habili.
Tílda algum dos defeito!f, que n'esre se, contêm, se
procederá. contra a t'41 tesremu,nha '"como falsa L e por.
tal se castigólrá com todo o rigor. por ser um crime
mui prejudicial. assi ap temporal do meu serviço '. "
como. ao espiritual de juramento. e ppr todos os ca•.
minhos se devem evitar. O De~embarg~ do ~aço; p.ela
pane que lhe toca. ordene. ql,Je, na matena: rej~r1da
se proceda e execute. não admittindo requerim~nto



ç A R TAS) .. ETC. 17 1 '

daqui em diante. em que se peça dispensação desta
Ordem) sem expressa dero.gãçao- íninha. Lisboa J6
de Agosto de r67 h

Com Ru/;rica de Sua MagtS(ade.

'Li', ~, do. DlIcntoa dQ Dmmbarso do Puço foi. 2.

---_...._;----~~-

Ord. Liv. $. Tit. 52. §. I.

Dttrtlo, em que se or.dmou .u não cone,edes!t! pt-rdi1}
no delicIo de ftbricar papeis falsos.

SAo tantOI! os papeís J que s~ achão na Secretaria 1672
das Mercê,s,. por que, se requereu e xequer satisfaçãa
delles., senglf falsos e,sjgnaes fpnados, que J -se,não for
o temor do çastigo , 'mal se poderá evitar este damno~
e por ser justo buscar-se .a elle remedío 'J e atalhar-~

ao prejuiio J 'assi 'O oe minh~ Fazenda) como '0 de
mandalo de se verem despachamos aquerIes. que nã()
servirão, dando-se ,com isto occasião a que os bene
'~eriros se queixem J e -aqUe-llell lh-es ficarem preju
dIcando J e que com slIas intelligcncias assentem as
tenças e mercês J com que são respondidos -primeiro)
elo que os que justamente se despachão, e'éonvir bLfS

carem.se todos os meios) por que se não muhipli.que
a qualidade desta culpa. que as Leis ranto reprovão;
o Desembargo do Faço não acceite petição, em que se .
.peça perdão. deste delicto, ou da condemnação delle
ainda que vá remettiqll com Decl:eto meu. não. sen,do
c~m expressa, e partic-ular dero.gação des~a Ordem.
Lisboa 16 de Julho 'de J 67 2 • . 1 • ,

Com -Rubrica de Stla Alle%a.

l.iv. 2. dos Re:iato. d~ De,embllrgo do Paço rol. ~.
" )

Y2



D E C R E l' O ll~

OFd.., Liv. 5.' Tit. 14.0•..) .
!Jecre/; so/ire ·O! áegr61dado! , que met/Oll papei! falsos 1111$

S cretal;ia..s , irem presos cumprir o degr.edQ sem· se appa•.
relbarem.

1; 672 A Facilidad'e" com'que -se tem mettiào ~ mettem
J;la Secretaria d.as Mercês'papeis falsos, pede, que por
todos os caminhos se lhe busque o remedia J para lle'
nã0 jF jnrrod~l'liindo e mü~ripl"ÍCa-nd() tão prejudicial
damno; e como. o temor do castigo seja só o que
poderá evitar esta culpa: Hei por bem que as pessoas,
que por est<'l crime forem. senrenceadas em degredos,
o Conde Regedor, lhes não dê o- tempo J que se lhes.
dá para o ~rem. c.umplür;. antes ordenará, que os culpa.
dos vão sa~isfaze~ da cadêa, por não ser' justo. que·
assi o tempo J que o Regedor., Gomo (). Desembargo.
do Raço IRes concede, seja, a- causa: de se· não ver.
satisfa.ção. a, Idelicto. d(:sta. qualidade. Lisboa- 29 de:
Julho de 1,6'7f).~, ' .'
. eom RUbrica de Sua .. Altez,a•.

Qrd~ tiv.. J. Tit. 7.. §. to,

I)'l'Crelo,. em, que se·ordma· se 11iio, passem CãrlttS de ugurt.
t1!J' crimes de Almolagcria; uem 1/0S qtie yespeiláo as

• , f,()Ver11O- da .Cidade,; 1/em 1I0S Officitus delta", C01l1PP"
h.end.idIlS em,: (rrps, de selJ.f1Gjjiciosõ_ •

'1672 ' P'Or t~r' mostta~b ,a.e.x,periencia '- que:; de·, se. df:$~a.
charem Cartas de seguro. nOi crimes das AlmotacWas-



C A R TAS I, ETC.

e nos mais. que respeitão no governo ordinario da
Cidade, resulta' ficarem sem castie;o; e da falta deste
nasce a de emenda. e a g«ral que.lxa de se não obser
varem as Posruras , Regimentos. Lei~ e Ordenações.
dacU1s- para o governo da Cidade.•. ,esol vi, que se não
passassem daqui em diante as ditas Cartas, de seguro
nos diros crimes. como tambem se não passassem
nos crimes de erros de Officios dos Ofticiaes. que
servem· a Cidade e Senado da Camera. por não ser
diano de fav,or algum da Ld ,. o.que Gom auctoridade
do!!> Of6cio delinque no ministerio delle. O- Conde
Eeo'edor tenha entendído esta minha resolução ~ para
a f~zer guardar muüo pontualmente. Em Lisboa a.
3 de Outubr.o) de 1.67l •.
. Com Rub,rica.. do PrinelEt...

Liv, 10 da Supplicaçà-o, foI •. 1.83 YefS••

Ordo. Liv•. I. Tit.8. á.Rubr.

Dt.trefo., tln. l)//f. .U c-olludtlJ jüriJdicçáô aos (;OY1"g{dor4S
dô CiT-'e! da Córu •. para ((J11f.Jeartm· ordiitarillmtnfe dáS
~(çoes, que n Camera dt Lisboa puz.ey. sobre. os bens I.

que andarem mal aforados.. .

P0rque se acl1ão' rfluitos Dens-', que' tacão ao Senado 1673
da Camera. indevidamente mal aforados J e convem
por- e,sta razão se faça nestalmateria toda a averiguação:

_Hei por· bem, que os Corregedores do Civel da Côrte
tomem. conhecimento das acções',. que o Senado da
Call)era puzer: contra as pessoas ) que possuem os
rnesmos nem), e que as causas. que se mover«m J se
sentencêem ordináriameme. O Conde Regedor da
Justiça o tenha as.si en·tendido) e nesta conformidade.
o faça ex.ecut'clt. Lisboa 12' de Abril de J 673-

Com Rubri(a d( SU{J Alteza•..
~V" 10 da Suppli!;aç1(o ~~I, Ji5~_

I



D"E C.R E TO 'S,

-----.....-=------
Ord. Liv. I. Tit.· 8-. á Rubr."

Dttr!J~, em qlU se dl,darotl. t!fu~ 01 CsrngedorfJ do CÍ'/J41
d~ Cdrte pudeuelll (of1huer JlUl1fnaria111mle- dai çallsaJ
sobre bens perlencmles ao Smado da CmnerIT.

16i3 HEi, por bem , que os Corregedores do Civel da
Côrre sejão Juizes das causas-' que se moverem em
razão dos bens pertencentes ao Senado da Camera
desta Cidade, sendo ilIegitimamente alheados ; e que
breve e summariamente as sentenceem. O Conde Re.
gedor o [lça assi executar. Li"sboa 22 de Julho de -I 67JI

(:à~n Rubrica de Sua Alteza.
Liv. '10 da Supplica.ÇãO foI. 181'

----------
Ord. Liv. 5. Tit. õ8o. á ;Rubr.

Drcreto.) em que se dt'Urmino/t , qiie pelo crime de Iraz/r
'pistolas se procedes.se. ainda conlra os Cabos e Sol
dados.

~'673 PElo Desembargo do 'Paço se passe 01:dem a todos
os Ministrai de Justiça, pOQ4ão lodo o cuidado, em
que n~o an13e pessoa" algqFna com armas de pistolas, ou
"outras alguma$ , d'éfesàs pela Lei; eque, se os Cabos
·da guarda, ou Soldados de'Cavallo ,- e alguns outro~
35 trouxerern~ procedão 'na fórma, que a mesma Lel
ordena (I)" e me dêm conta. E para que esta melhor
se haja de exeçutar. ordene a Mesa, que no primeira.
Capitu\o das Residências dos Julgadores se pergunte
ó como o faz guardar cadã um nos LugaJes , ~m qpe

(I) v: Aln. d. :lO d. ian.ir.~. 1634', • 23 de Fever.in~ de 1647-



C A Il T Â S-, ~"'C.

acabárão de servir; e quando eIles sejão c01'!2Prehen
didos nesta omissão, se me dará conca por Consulta;
e o Escrivão. a cUJo poder vierem os autos da Resi
dencia, será obrigadn a os fazer presentes na Mesa,
pára qúe o mesmo Tribttnal tire diga o que reStlltou
Deste particular. Lisboa 5 de NovembrO' de 1673.

Com Rllbrica 'de' $~a Mag~sfade-.

'Li\'. I. d~s Decreto' do Paç:o foi. 160h

Ord. Li ... I. Tit. 60-. á Rubr.

Derre/o, em que se dderminou, se não sen/enceauem IIS

Residencias dos Ministros, sem mostrarem cer;idão de.
como cumprÍ!áo as OrdenJ das CfllldeüJrias•.

TEllho resoluta, ~e os Julgadóres das Comarc~s 1673:
e Lugares do Reino não sejã.o admiuidos a seus despa-
chos. sem appTeSenta~em pl'i merro- cerrtdões da ] unta,
da CavalIaria, por que conste derão cumRrimento ás
~rdens passadas por eIla , e ws Precatorios dos Super•.
Intendentes da Criação (I ),; e que·se não intromettão,
nem tomem conhecimento algum das materias tocan.. -
tesO a ella. O Desembargo do Paço, tendb entendido
esta Resolução minha, a execute inviolavdmente ,_e
dê noticia della aos. Julgadores, para que tenhão
saibão a-. fórma, em que se hã<nde haver nós par~i(m....
lares da c"riaçãa. Lisb@a a 14 de Novombro de 1673-

éom Rubrica de Sua Alteza•.

Li., .... dOI Decre«l5 d D;nembargp 00 PlIÇP' M •.J8fio·,



DECR.ETOS,

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

Ord. Li,. I. Tit. 12. á Rubr.

Dttyeto. tm fJue se dispensol/, (om 'os Proeuradures J4
Coroa ~ para que possã~ ·escrever por '()lIlra pessoa -as
respostas» que ·derem.

]674 POr serem muitos·os papeis» em que 'O ProcLlT:rdor
da Coroa responde, e o não pO,der fazer a todos de sua
letra, tendo respt;ito ao que sobre isso me representa:
Hei por bem conceder-lhe» que o possa fazer de mão
alheia, sendo 'pessoa de con·fiança J na' conformidade,
que já se concedeu a seus Antecessores j e procurando
fa'lêlo de mão propria nos negocios de mais 'impoTtau.
cia. '0 Desernba-rgo do Paço o tenha 'as'si emendido,
e o faça executar. Lisboa 27 de Maio de 1674.

Com Rubrica de Sua Mogestade.

Liv. 2. dos RegUlEIS do Duembargo do Pac;o foI. 12 Ters.

---------
Ord. Liv• .I, Tit. 12. ao princ.

Decrelo, lm que 'Se determina J que os ptlpei:r J em que se
pedir~m ruposJas J se não tnlregtlem)s parles» tIIas si
·dêm emmtlçado'S ao Procurador da Cofoa. .,

1674- DE se darem na mão ás partes os papeis) em que
se mandão ouvir o Procurador da Coroa e Fazenda.
resulta um grande prejuizo a meu serviço J e embaraço
ao~ taes Ministros ': e porque sobre ·es·te particular se
tem passado 'varias ordens J o Desembargo do Paço
ordene, que daqui em diante se observem; e não dê
papel-algum J de que vá vista ao Procurador da Coroa
e Fazenda; c se lhe remettão todos emmaçados) como
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!e ttm·mandado: e ao Procu(ador da COJQa -eiFazenda
mando ordenar· me dê conta de que assi se exe.c,Uta.
Em .Lisboa a;28 de No,v.tmero.de ..l674'

Com R.u.brica de Sua MqgtstfUk.

Li".. J. dss.Decretos do ~sc(llbargo do- Paço 'fot 43.

,.ard. Liv.l. Tit. t.j.Jo.

Rmluçâo) p{Jf onéle se determil1ou) que aos MÍlzislrfJs dtl
]t/ltla, que fal/earem, se hão .de pagar os quarttis de
tuas propillas por inteiro) ainda .que Di não .'lJe1{ção âe
todo.

'Co", ·quatro Rubricas.

':R~gislada no lir, :l, da· Contadoria Geral. II foI •.~ºS Vira,

FOi S. Alteza :servido, 'p3r ';~sõ~uçã~ de '5 de '167$
Outubro passado., em Consulta desta.Junta, mandar
declarar, que'aos Ministros desta Junta, que fallece-
~em ,.&e hão de pagar 98 quarteis de,suas p.ropinas por
lnreiro., .ainda que as não venção de todo" bastando
sõm~nte. que €3mécem a v·encer·o quartel, em que
fallecerem. Em cumprimento desta Resolução, na
.Contadoria Geral de Guerra se faça folha .para a sup
plicante ,O. Juliana de Noronha, co-mo Tutora e Ad
ministradora de seus netos) 'filhos do Conde de ViUa
Verde" Ministro desta Junta, haver pagamento das
duas propinas do Natal proxi-mo .passado, e Paschoa
d«ste anno, que importa em cem mil reis. Em Lisboa
a J3 de .Março de 1675.

lJecrett., Cartt•• ttc. <Tom. 1. Z



DECRETOS.

,-,_.......--:_----~....;..-- ..~

Ord. L1V:I. Tit. 9' ~. 12.,

1)urelo t em que se ordena se ptça sempre resposta (w
licc/estasticos nos recursos; e que não a dmtdo t se pro.
uda avante t jflstiJicando.st o gravol71e pelo modo poss;.
'lJeL t para o' que não bllJlará sómtnte a renitencia do
Ecc!esiastico.

I675 O Regedor da- Casa da Supplicação tenha enten.l
dido, que no Juizo da Coroa se ha de procede·r em
todos os- aggravos Ecclesiasticos, tanto dos Juizes
commissarios e ordinarios destes· Reinos)' como do
Auditor eNuncio )' na fórma das Leis) usos e antigos
<:ostumes delles ... pedindo em todos os processos as
respl!lstas'; e que quando o Nuncio e seu Auditor recu·

, llarem dalas t se ha de proceder avante, com .tanto.
que se justifique' o gravame pelo mocio-possivel, não
hastando sempre a renitencia.sómenre do dar dos pro.
eessos parar justifiicação do dito gl'avame, como se
praticou algumas vez(!s ; e €ontinue a observa-ncia das
mesmas Leis t usos-e.costumes·, até com'effeito se dar
á.execuçã'o o que se determinar, sem se recorrer' a mim.

'senão depois de esgotados todos' os meios e toda a
jurisdicção concedida; e nesta mesma conCormidade
o- .tenhg mandado declarar ao NUflcio•. Em ,Lisboa a
16 ~e De·zembro de '11675"

Com Rubrica de Sua AI/e%a.
Li." 1000lJa 'Sopp!ica~ão fol.,.200."
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Ord. Lív. 1. Tit. 66. §. 48•
• I

Durelo. tlll que se qrdenolt ao Se'nado da Cam!rtJ jizeJl

corlor fl'$ pontas aos erouro.s. qU! se corressem. o-rde
11ando,.se omesmo aos mais Ministros do Reino.

AO Senado da Camerll desra Cidade ord~néi que 1676
aos Touros. que ultimamente se corrêrão. mandasse
conar as_pontas. pela c;..xp-erielJciéLt~r mostrado. que
havendo estas festas sem esta prevenção. succedião
muitas mortes. E porque noa To.uros • que se correm
nas mais partes do Reino. convem se faça a mesma
diligencia., o Desemb~rgo do Pa~o passe. aps .Mi~

flistros. a que tocar. Ordens '. para que se mão possão
cerrer Touros. sem que tenbáó as pOIHas cOItadas (J )"
Lisboa 14 de Setembro de 1.6.76. - , .

Com Rubrica d~ Sua AII6.~If.

Liv. 2. dos Registos do De'iimbargo .Elo Palt0 foi. 17 Tere.

Ord. Liv. 5, Tit. 80. á Rub,r•

.Durets •. em que se rccommendou a obscYV(l11âa da L(~ ,
. d,a p,r4hibição _da! pisfolas. I

A Lei. que- EIRei. meu Senhor e Pai. que santa
Gloria haja. mandou promulgar c.ontra os que se acha
rem com pistolas (2). encornmeAdo muito ,princi
palmente ao Regedor'. que faça se execute ihviola...
velmente em todos I QS' qU,e forem cotIlplices na trans-,
gressão deita. E se de presente houver pessoa, ou

(I) V. Alvv. de 24 de Fevereiro de 1686, e 20 de:5etembro de ~69-1'
(~) V. Alv. de 20 dI! J'aneir,o de 1634' . '

Z 2
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pessoas ." q.ge estejãõ presas I fa'rá Se! sentencêem com
toda a bre.vidade I nomeando-lhes Ministros de toda
a satisfação; dá~ndo,.me conta das senten~i1s I que agora
e,aQ diante derem nestes casos, dizendo-me os Jui'Z;es,
que.:f<!rãe. nél1as', para me, ser presente 'a observaneia: I

COnhq,u~.se. h~ole(fl <:asos) tão,prejudi.ciaesá,Rep~bli.

c~ •. Lisboa ,1"4 .qe S~~embro ·de I 6'76•.
, PRINCIPE.

t' ,
, l.iv•. 2, ,dos D~cr.eto~ do Paço foI. 10. ,

Li~;'.tlO dllJSupp'lieaçit~..fol. 20~~,_': í'
• ~ fI t l L' z

·Ord•.L,iv. 3.r Tit.·20•.§. 47' .

;

Dúreto'j' 110 .Yfuq!, rse ,determi11ou·; .que- se 'náo POSSQ;,;/of1Jllr

. na Musa. dos t1'Ugrav()s ,conhecimento dos que se 1fVlcrpu..
tI ~u1'e,}v,doJ .juizes -Relatorc-s- 1/0S feitos d~ commiJsáo r

mas sim C!Jnheção .del/cs os ,mais JJlizCJ'J·Adjt~1ttos nas
mesmas ;cs.mmúsôn• ..

J 67-6 ,.,g ~nd:'1~~b~~a'~j-õ ;'" que" mc'caUsa 'de~ D: Francisco
de Castro I que-por-espeei-al-·Dee-reto mem ,est-á em
Juizo commissario I para q,u.e neIle se determiflassc
com ·toda· -a pO'ndera-ção e 'jtlsti'ça,'. coma a qualidade
deUa pediar J os, -Desem,.bargaddfes dos . Aggra,vos se
intramettê-rão- a 'tpmar conh.ecirnento· 'do's' 'aggr:rvOS,
que ',se interpLlzerãd :'do"juiz ,Relator'. sendo contra:
o estilo invet.e~ado I que tem a mesma força. de Lei:
querehei'd obviar ésres inéonveni-entes I e Ds'ma'ÍS q.uese
pod'eráõ seguír'contra-'a' boa admin-isuayão, di j.usriça,
e- por justos respeitos; q.ue -a 1SS0 m'e mo'V,em , e em
co.nsideração· do t}u'e as ·Leis' oràeAãor; e- ex-empl'o dos.
Crimes sumn1a'rios 'e casos' sllcced iâ'0s: ordeno. I. que
dos aggr'avos J"-q!Je' s~~rem inte~rg>osro'J e· aD çliante se'
iIlterpqz,erem • tomellJ' 6.onhecimento os ci,nco, Desel1J
bil~gadores. por mim, nomeados parà esta ca'uSíll

J.
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sendo Relator neIla o que" for' mai's an-rrgo: e, da
mesma 'sarte tomaráõ conhecimento, e julgMáõ todos
os mais incidentes "e' suspeições, com que se tem
.vindo e vier a qua'lquer dos Juizes por mim fl!Jmea
dos (I);. e' para, o caso ~ em que·, conforme minhas
Leis, sejão precisamente seis Juizes; e se·faltar algum,.
mo falrão saber·para prover. O Chanceller da Casa da
Supplicação o faça assim' exe€l!1tar. Lisb0a 4, de' No
vembro de 1676. '

Com" Ruóri-ca de Sua Mages/aáe.

l\e~sI3do no Li". J o da Casa da Supplicaçio a 1'01. 204 van.'

----------.-----......---
Oro. Lív. 5" T~t. 140. ao princ. '

DemJto, em qu'e se ordeno;l, que 'nos degredos pârá 'o
Brazil., se devt11J declarar os Lug(Jres com ,dislincfáo•.

P~la brevidade', cãm"que os" delinquentes, degra'- 1677'
dados para o Brazil, se sahem daquclle estado, e peIa
falta, qoe em algumá.s· 'Praças delle ha, de gente; e'
? ~egredo, que para aquella Conquista se 'fai, se,r
mdls[iil'ctameIHt; " só' com' aguella palavra de Brazif: '
e esta generalidade ser mor-ivo; pára que el1es deixem'"
o degredo ames de findo o tempo; que pé1a~ sentenças
s.e lhes rnt'imou ~ Hei par bem', qlíé os degredos, q.l!.e .'
par.a o BJ'azil sC"'Proferirem, sejão c€l~.. dis1)incçao ~

ou para' a Bahia, ou para as Capitanías de-Pémam.
buco, Rio de Janeiro, Maranbao., Pa'rúba, €tt~'.

oS' quaes irão com- ordem ao Governador· dor ·parte •.
para onde for o degredo; e Se lhcs- faça o seu assento do ;
dia, em que.chegárão, declarando-se nelle os annos, '
por que vão J. c a era, em qu.e lhes- findão, para· nesse·



tempo se lhes dar certidao» e a mesma ordem se
mandará remetter aos Ouvidores geraes daquellas Ca.
pitanías e ChanceHer da Bahia._ para que ao.. degra.
dados para ella, elle lhes passe certidão. e o Gover.
nadar fará o mesmo', de que se tem cumprido o seu
deO'redo: e para os que forem ás Capitanias. os Go•
.ve~nadores dellas e Ou vidores geraes farão o mesmo
.com os degr.adados de suas Jurisdicções ; e a certidão
se remetterá á Relação, para se cotejar CQm as sen.
tenças; e os degradados, que sem esta diligencia se
,acharem nesta Cidade, ou Reino, antes do degredo
cumprido. se proceder.á contra elles na fórma , que
as Leis dispoem contra aquelles, que se achão fóra
do degredo, antes de o terem satisfeito. O Regedor
da Justiça e Ca~i:l da Supplicação o faça executar nesta

,coJIforrnidade. Lisboa 18 de Janeiro de 1677.

Com RfI/JIÇicd.de Sua Alteza.
I

ILiy, 10 da ,SlJpplic~<;ão foI, a,of).

t.Qrd. Liv. ,[. Tit. 60. á Rubr.

Decreto :sobre IZ mesma ma/uria do d~ 2 I de Setembro
je ,~668.

1'677 POr a -todos QS 'Ministros, que servem nas partes
'Ultramarinas, se tirarem Residencias cada tres annos,
,e se não fazer a muitos dos Officiaes das fazendas dos
.Defuntos e Ausentes, o Desembargo do Paço ordene,
que aos Provedores, ~hesoureiros e -Escrivâes das
f(lzendas dos Defuntos e Ausentes, se lhes tirem Resi.
dencias, assi nas Villas .• corno nas mais pílrtes Ultra.
marif.las. pelos Syndicantes dQS Ouvidores e Corre.
gedores, na fórma, que fui seryido se tirassem ao!
lYlampost.eiros ,Móres :e Officiaes çlos ,Capüv.os; e as
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Residencias se tiraráã pelos Regimentos dos OfftCio&"
perguntando particularmente se cumprem com sua
obrigação na remessa do dinheiro a este Reino, eomo
o Reaimenro di poem; c remetrer os autos á Mesa
da C;nsciencia e Ordens) para nella se sentencearem l

como he Estilo, para o qüe se accrescentará um Capi
tulo ao Hegimenro dos ditos Syndicanres l para se
cumprir em todo o tempo, e não vir em esquéei
memo. Lisboa I de Abril de 1677.

Com Ruqrica de SI/a MngeJ/ade.

Liv. J. d'os Decretos do Pàço lo). 41.

Ord. Liv. r. Tit. 97. ao' princ. -

Dure/o, em que se -de/erminrm , que a pessoa) que "tquerer
Offt"ci{} "sendo proprie/ario de ou/ro) sem o dedarar; ,
pnderá ° que ultimamente -requereu, e os .ser'&i'i0s l por
que se lhe dcu..

POr convir a meu servi'çó se e'Xe~llterri -as dupli
cadas Ordens) que aos Tribunaes e tem mandado J

para que um sujeito nãó renha dou Officios (I) J e
iuccede algumas vezes entre -os que requerem os va..
gos, serem Proprietarids de outros, e com' a falta
desta noticia J anengendo-se sóm'ente ao maior m-ere..
cimento, se lhe faz mercê dos Officios: Hei, por
bem J para melhor observancla de minhas Ordens,
G.ue todos aquelles , que nos Tribooc:es requerem ffi
CIOS, sendo Proprierarios, sem fazerem declaração de
que o são, perdia aquelle, que ultimamente reg
rêrão» C os serviços, por que ~e lhe deu: e quan o
houver quem denlll1<i:ie a falta daquella expressão, se

(I) Y. Alvv. de 8 de Janeiro de 1627 I e 26 de OlllUbro de 1644.



;Com R,fJ.qrica de ,Sua Magestadl...

B E.e .11 E T (J S)

.}h~ fará mercê do Offieio t que denunciar» tendo pára
el1e as qualidades; e quando estas lhe faltem. ~e lhe
dará no mesmo Offieio a terça parte do relidi menta: e
para que as parres •. que requerem. nlio po ~ão allegar

'11 seu favor. que ign.orav.iio ·esta Ordem. o Tribunal
fará. que nos Edictos, que para os provimentos dos
Ofticios se puzerem. se declare esta Resolução: e aos
Ministros. que houverem de informar da suffieicncia
dos pertendentes, se lhe encommende ponhão parti.
cular cuidado em saber, se são Proprietarios. para o
declararem na I.nfonp~~ão. Lisbça ~I ,d.e Ser<;mbro
de J 677•. .

Li\'. 2. dos Decretos do De$e~bargo do, Paço foI. 12.

,Ord. 'Liv. I. Tit. 60.·á Rubr•

.Durtf() • mI qu~ se deltrminou) se náo senlenuassem as
Residcncias dos Ministros) um mostrarem certidão de

Il(}JfJO cpnJ..prir.iio gs Qrpe'fu da JutU.a 40 c.rabacQ.

167'7 'pEla 'importanda • de que he :á minha ·F.azendaa
boa administra.ção do direito do-t,abaco. e para que
o.s 'lYIiQi~tros qe Jusriça executem ..com maior ,rectidão
as ordem. ql:le pela Junta da adminisrração delle se
lhes passarem.: Hei por bem .• q~le -no Desembargo do
Paço se não admitra Resiclencia de Minis~ro algum
sem cerridão. por que conste 'haver satisfeito a.s Ordens
da J lOta. A Mesa o tenha entenclido .• e o execute
nesta çonformidade. E\ll LjsbQ;1 a 70 de NovernbrQ
de ~6n.

Com J.?ubrica de Sua Magestadt...

,Liv•.-2. dos Decretos do Desembargo .do Paco foi. 15.
·ioiv. 10 da Supplicaçao 10-1. ~09' •
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-----------
Ord. Li~. I. Tit. 7. á Rubr.

Deert/IJ, tm tjut .u advtrte, 'lIU o Corrtgedor do C,.iím
da Côrtt se não deve asuntar 11a 19rtja. nem em oufn)
a/gu", acto, tm que E/Rei esteja presentr.

O Chanceller da Casa da Supplicação, que serve 167S
de Regedor, chame logo á Relação ao Desembargador
João Monreiro de Miranda J que serve de Corregedor
do Crime da Côrte, em Mesa grande, e na presença.
de todos os Desembargadores da Casa lhe estranhe da
minha parte, que honrem em Santa Engracia diante
de mim esteve sentado immediatamente ao banco dos
Condes, sendo por razão de se~ officio mais parti
cularmente obrigado a est<lr em minha presença com
o respeito devido, e procurar, que os Ministros de
Justiça, que lhe são subordinados, e toda Outra pessoa,
não commettesse semelhante desmancho j' e o Chancel-
ler advirta aos Corregedores do Crime da Côrte, que
fiquem advertidos, que nas Igrejas, em que eu assistir,
hão de estar em pé, e ter cuidado, que assi o obser-
vem as mais Justiças, e toda outra pessoa" a quetn
não tenho feito mercê de mandar assentar diante de
mim. Em Lisboa 16 de Janeiro de 1678• f

C6m Rubrica de Sua Alie:;:,,!.

,Liv) ~o 'da ~up~lic3!iã9. rol~ ~~9'

Dur/tI. , Cnrtl., tlç. t.lóm. f. Aa



J~6,'.

Orê. Liv. J. Tit. 60. â Ruo.t.

Decfno', mI que St ordenou, 'Jt 1tás unfenumum -(IS Rf~

.sidencia-s dos Minhtro:s. soem mOJtrarmi r:erlidão de como
fizerão p/anklr am~ieira-.s nõ deslriclo de suas juris.
dicçoes.

1678 POr ser de grand~ itnportancia para o Rein<1, é
litilidade de meus Vassallos:, a fabrica de Sedas. t(mho
maadada vir de fóra Officiaes; e como para se dbra.
rem· ê se contlh\:lar seja necessario haver Am0rcúras j

s.e tem ordenado a todos os Ministto/il da Justiça, que
no destrieto de suas Jurisdicçães- façãg plantar todas
as A,moreir-as , etlle far possivel J e porque convem I

qlie _eHe~ se bajão neste negocio com a cuidado. que
~lle pede: Hei por .bem I que nenhuma Residencia
çestes Ministro's sej!llglie , .s.em q14€ conste por certi.
d;io do Seeretario, Pedm Sanches FQ~inha, de como
eeráo. satisfaçita .ás Qi"dens •. q'tie se IMs passárão sobre
c:ste 'particubr) ,pan a. que. o mesmo .secretario. antes
de pãssar.a certidão, haverá informação do Conde dlt
Ericeir6, Vedar de luinl1-a ,Faz~nda., a qüe tenho €~.

ea,.reg~d~ a. rnbrica;dos t-tnres • e q~e cl'edare o €LU~

dado, com Alie :cada Mini·s-trG se houve•. Q Regedor
da Justiça o faça assi executar. Salvaterra de' Magos
.22 de J~nejra d.e J.6'7~·" . (•.

Com ,R~bri'a'J~ Sua A'k~~~;- ·.t.
J.,iv. 10 da SupplicaCião. fole :uo•

.' ii·
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-..----........------
Ord. Liv. I. Tít. 13' §. {.

Dure/o, em que SI declara. que {J Pr()cuf"lJd()~.dtf FauNi#
de'fJe ser ouvido no Juizo das Gapelfas da Coroa slJbrc 4f

jeito'f 4tll01 , (lui mno he o pY()(f4rador da (Jpr..{)(l. •

POr no Juizo das Capellas não ser ol3yide mais.. 167&
que o Procuracd.or da Coroa, e ser conveniente o .seja.
tambem .() Procurador d"" mi-Alla Fazenda; Hei por
bem. qlle daqui ~m diante .seja_ elle ou~ido, ~ assista
ás sencenças '11<1 fórma , em qtJe o faz. o Pr.ocucador
da (;moa. O Regedor da Casa da Suppliea.ção D k'!lha
iS5i e.n~endido. e a faça executar. Lisboa' 7' de M.aiG
?e 1678. I

, CO~I R«1Jri.ca de Sua fN1.agesta~e.

Liv. JO ua Supplicaçã.o foI• .2U.
, r

'.~ '1 Ord. Liv• . ,. 'Tit. 2. á Rubr.

°Decreto. em que se reco1n111enda tfO Deumf1argo ilo Paço
. não consinta, que nenhum Escri7Jáo deiie sirva Ofjici()
, de serventia sem p'ttgar novos Direitos; nem "lue se
: o passem Cartas de doaf'oes. ou outras oa!gumas, um 'O

mesmo pagamento; e o mesmo ~ respeito d01 Ministros.
que forem pro"'ídos em Lugares. .

/

POr ser informado cle Min·i5tfos~ peSSGIS .ze1osas ,do 167C
meu serviço, que na -cobrança ~os 'rlO-V-GS Dir-eicos ha
ogrande-s <leseaminhes, por cuja (!°/l-tisa, é par 'I1âo .se
pagarem fia fórrl'!a. que di'Speem {) Regimento,. pela·in
1iuuriai -de q\je usão"Os prevídos em· Mer.cês <: Offk·iet..

Aa 2
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servindo.ol 'muitos annos sem provimentos; e outros;
mettendo-se de posse das Mercês t havendo á mão as
Cartas t Doações e Alvarás. sem primeiro as passarem
pela Chancellaria; e outrOi t servil1do Of.fieios por
Decretos, sómente, não pagão os novos. Direitos dei.
Ies. por se não declarar nos ditos Decretos o que he
bastante; porque demais de o di$por assi o Regimento
de todos os Provimentos e Mercês, se devem novos
Direitos t o tenho declarado assi em requerimento do
Senado da Camera desta Cidade; e altendendo já a
estes descaminhos t mandei passar um Ah'ará em 16
-de 8tlembl'O de 675 t para que o Superintendente dos
novos Direitos visse e examinasse todos os Provimen.
tos de todos os Ministros, Officiaes e pessoas t assi
priviiegiados t como de qualquer estado e preeminen.
cia que sejão, que tenhão lugar de Offieio público
nesta Cidade e Reino t e em todos os Tribunaes desta
Côrte, -ainçia que sejâo de Donatarios e do Senado da
Camera; e o mais, que no dito Alvará vai declarado:
para que vendo os que não pagão os novos Di'rditos t

proceda contra eIles na fórma t que lhe está ordenado
pelo mesmo Regimento, só a m ãe evi ar damno.
que minha Fazenda recebe nes.tes Direitos t por ser
o mais justo de todos os do Reinb; e pois he imposto
l1as mercês e graças, que faço t dos bel1$ t rendas c

.Omeios da Coroa t he razão se cobre com toda a
promptidão.. Manda ao Desembargo do. Paço. e par.
ticularmente encarrego ao Presidellte delle t que na..
quelle Tribunal não consinta t que nenhum Escriv~o

delle sirva Offieio' de serventia t sem pagar os novOS
Direitos. aincja que seja por Deciéto" meu t. ou por
pouco tempo; nem que se passem Cartas de doaçõf~"

, :. ,confirmações de successão t ou mercê nova t proVL
n1entos de Offieios t oll Provisões. de serventia deites.
Alvar-ás·.t ou 9utros quaesq.uer despaehli>s, sem pri
.pleiro constar por certidão de;>. Escrivão. dos no~ol

.j,)ir.eito~ ~ Ç~an~c.llaria·, ~s.sjg,l1ada pel~ ThesQurelc'
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deJles, dé como ficão pagos -os novos Direitos na
Chancellaria, que'devião;. com declaração das folhas,
aonde lhe fido carregados em receita: a qual certiáão
irá incorporada nas Cartas, Alvarás " ou Provisões,
que se passarem " e ~em isso _o dito Presidente lhes
flão porá a vista, nem eu as firmarei; e as Provisões,..
que tocão assignar aos Désembarga90res da Mesa do
Paço, tam bem as não assignaráõ ~em ir incorporada.
a dita certidão dos novos Direitos. E aos meus Secre~

tarios mando advertir, que nos Decretos de mercês,
provimentos dos Officios de propriedade, ou serven
tia, de que eu fizer men:ê a qualquer Donatario,:
Ministro, ou pessoa, de qualquef qualidade que seja "
sem excepção, ponhão clausula, que não sirvão , nem
~e lhes dê posse.s sem primeiro pagarem v novo Di
reito, com as, penas impostas no Regimento ,i' e ~ssi

,o mando' ordenar por /leme}.hantcs De~ret()s aos mais)
.Tribunaes. Lisboa '3 d'e Agosto de IM8. ,

. (. ( /'
~i,. 2. dos Decretos do De~embargo tIo Paço fol. 27_.
~--'---------~

()rd. Liv. 5. Tit. I~9. á Rubr.

Durtto, em que se determinou, que os Corregedores do
Crime da C&rto não passem CarIas de Seguro negalivas
simples, senãa em Rdarão. nos casos de-11Wfte; e que
os Corregedr;res e CfJ1lServador da. U11iversidade não as
pasS!lII. " . 1

D·Ese.iand~ remediar o grande" excesso, com que 1678
cada dia se commertem fi ortes violentas; <; consi
derando. que a facilidade) com que aos delinquentes
-se 'coneedem Cartas de Seguro. :póde ser a causà de
tão repeü(ios hO{l1icidios; e c' /l·vir muito ao;.melhor
governo e boa administração da Justiça rtfonnar. ~.

. .: i: • •. , '-



. ~

D E C R E T () 5.)

Estilo, que atégora ~ouve n.~sta materia : Fúi servida
resolver, que os ClJrregeclores do. Crime da Côrte não
p:a!lsem por si sós Cartas ue Segu,ro negativas simples
nos ca80s, que provados mereeem pena dç morre;
mas que le~aodo-as á Rdaçw ((),' e v.el\do.se as
devassas com seis DeGenlbargad(l)('Os, se resol va I se se
hão de conceder, -Oll nã<l ,-<:41lnO se fuz nas confes.
sati.-vas com defe~a , ou· nas negati va~· .Dm .coorctada :
e.da. mesml maneira hei por bem I .como Protector
da Uni versidade Ide C()imbrá e 'sem em bargo de seus
Estatl1t0s e Privilegi<i>s, .que .o ~óserva.<:\()r. déUa não
possa passar as taes,Cartalt d ~lJ.rO nos .casoo rde.
ridos» nem tambem os Corregedor-es ;das Comareas.
A..Mesa o.tenha as i entelldieia, e f"ça que pontual.
n\el\te se o\'serve. sem <!mbargo da Lei em contrario,
para o que se p~ss~l'á out-ra ~m' der.og ção deUa; por
qu tambem (!JS Auditores das tPrp V' i,ncias fi«áo'·sem
esta Jurisdic0D. e o .destá· Qôrtl,e It.aJele I~\tar as cle~
vassas ao Conselho de GL1e.r~a ; e.o Juiz ~.os Cav4llei.
rolO á Mesa da Conscíencía e Ordens na fórma ,~que

os Correged:>res da Côrte hão de fazer na Relação;
para o que man e pãssar- ~mo estes-níbunaes.
Lisboa 24 de Se[embro~de lG78• ... ,

bom 'Rubrica 'de Sua 'Mages/ade.
, l.i.... .2. dos Decreto8 .do .pesambiU'go do Eaço foI. aG.

---~----ror-~-..-. __~--.
" Ord. L.i~: I.' Tit. '28~ §. "2;

Decré/o sobre a 'lIlsma ma/eria do de 7 de Ftvereir, it
~.()2'9, em q~ /amkm flUJt5 se cp-mprtbend# {J :Ihtso~·

reira da R/lUa da Cruzada•.

P '·1678 I ~( ter por conv:elli~nte I que:M ICOOll~S elos Th:"
snureJ.r4lS da Relaçã() e Casa à0 "«..to "Casa da~pph..
r .

(I)' V. A.lv. de 'to de Ja~riro dê ;&9,2"
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c:lção" Des~rnbargo do Pa~o ~ Mesa da· Conscienciá e
Ord€ns) e .Bulla da Cruzada·, se oem nos Contos do
Reino e Casa) na [órma do Regimento dell~s. mandei
commuhicar eUf negocio a ·Mjnistros de letras, com
as rtlzoes , que em contrario s~ me representârão pelos
ditos Tribpnaes , e 'por se achar o devia assi nlandar :
Hei por bem, 'lLJe tedos os Thesoureiros dos Tri.
bunaea referidos dêm contas no Tribunal dos Comos
do Reino e Casa) sem embargo de quaesquer Ordens}
Regimentos, ou c.utro algum Privilegio. que haja em
contrario, os quaes .p~r este hei por derog<Jd s, como
Principe, e como Mestre, Governador e Administra.
dor que sou das tres Orde~s Mi1itares. O Desem
bargo do Paço pela par~. que lhe toca, o faça assi
executar;.e no Conde ~de VilJar.Maior, Vedar da
Fa~en{i.a 'da repartiçip dos -Cont(>s., se passa Ordçm,
para que, na conformidade desta,. faça . .entra,r aos
ditos Thesourt::irDs cóm as ditas contas nos Contos
na fórma, gue o fa.+e~ QS mais.. Lisbõa 4 de.No.
vembro de 1678. .

, C.!2m RIjP.rj~fL.de Sua. ~1agesltlde.

Liv. ?lo oos Deçl'e os oQ. Dese!J;lpargo do P2Ç,O 191. 24.
'.' '.. .' .I

Ore!. tive 1. Tit. 7. §.10.

DfCre~o; '110 rqw'lll-st -~dt1ta , 'fjNé 0$ C-{jrr~gEiofes do érime
tia Côrle nao pt1ssem CarlaJ de :seguro 'em ca~o -de morte J

unão em Rê'!'dfElô. J

POr. Detteto de ~4 d~ ~tembro do'~u~n~ ~.gsadQ, 1679
qu~ foI ao Dese=ml!J·a:rgo-.t!lo Paço, Cnnscllw l!l:e Guerra
é Mesa da CQt'lsrienôn e Ordens, rtts"01tvi, que os
C.otreged(;ireS das O~fíJólpÇas , A l1di:rores gCI n-e (iJas Pro
~Incias e Cênservád~r da Universidade. de Coimbra-,
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não possão passár Cartas. de seguro nega'tivas 'simples
nos casos I que prov-ados mereção pena de ~orte. E
que tambem os Corregedores do Crime da Côrte,
Auditor geral desta C0Cte e Juiz dos Cavalleiros. as
não passão passar por si sós nos casos referidos; mas
que I levando os Corregedores as çievassas á Relação.
e vendo-se com seis Desembarga.dores, se resolva I

se se hão de conceder, ou não, como se faz nas
confe~sativas com defesa, ou negativas com coarctada.
E que o Auditor geral desta Côrte leve as devassas
ao- Conselho de Guerra j e o Juiz dos ÇavaIlciros á
Mesa da Consciencia e Ordens J na fórma J que os
Corregedores da Côrte hão de fazer na Relação; tudo
sem embargo da Lei J Estatutos e Privilegias cm
contrario. O Regedor da Justiça o tenha assi enten"
dido j e nesta conformidade ;faça executa~ o que lhe
tocar. Lisboa 25 de Jane.iro-de 1679' "

/ Com Rubrica de Sua Mageslad(.
Liv. 10 da Supplicação foI. :;u6 vera,

· )

'-----------'------
Ord.• Liv. 5. Tit. 76. á Rubr.

Decreto J -('ln q;le se mandou se não passasse Carla de
". Seguro aos atraves.sadores do pão.

1679 SEndo de tanta cORsideração o prejuizo J que (\ saca,
do pão póde fazer neste Reino J e pelo que se atra.
vessa nelle j e devendo-se-Ihe applicar com todo. o
cuidado o remedio I impondo pena,s J e executando.as
.contra os que delinqu'irem: Fui servido resolver, que
aos que venderem trigo para fóra -do Reino J se lhes
impllzes~) ao peão. a pena de açoutes, bestas e pão
perdido e a embarcação; e aos Nobres, cinc(} ann?s
de degredo irremis$ivelrnenre para Africa, e qUI

nhentos cruzados, ametade para o accusador, e a
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<{JUrra ametaae ara a Camera Rei!: Os wa-travessa..
rem pão para dentro do Reino, irão dous annos para
Africa, besta~ i embaTcac;:~p' e ,pã.~ perclido, e ·~i.R.

eoema 'mil .reis para ó accusador; e sendo Nobre ..
ÓOUS 'annos 'para ·Cas.trlO-·M~rim ,c"e -<!em··mil·r.eis , ·éi.tl<!t
caeora para ()~ccusador, -cincoema- para. a Camera.
Rc;al..e p'orque. oáQ-.·são; as, Leis as qu..e -refrêão Oá:

delictos, senao a execução dellas , e a experiencia tem
mostmdo, que os livramentos ordinarios são muito
prejudi-ciaes, perque nãÜ'-chega o castigo, üu chega
a tempo, ql:le já .não.aproveita o exemplo. resolv.j
outrosi, que: todos os' comprehendidos nestes deli.-.
eras, sejão sentenceados em Relação·'breve e SUl1)m~

riamente, dc;ntro de .oitl{) dias peremptorios, e logo
~e executem .as sentenças.;" porqu~ só: nesta fórma se
pgderá re.for~ar a ambição de }lm tão gr.andç inte-
es~e : 1e, que. QS Clerigo8 :c: ";Iai~, ..~cde.si~.sticos, qúc

~Jlfl.os ,na ~ua ~s~nçã9.. s~'o ·o~· que ipa,is pU~f\dqQ'l n e
~~o contra as -Leis., ;e, ftcaJ,ia fr.u&trada ·esta di§pos-ição l,

~F lhes ficasse aberta a ·porca , para eIles poderem atra
yessar e .mandar para fóra do Reino o pão. que quize
fero :)'ui servido.de declarar, que t/?d,o' aR.uelle &ccle
liMJi.G:P.,. que fo.r açhada,..ou co~nprehendidoem:atra
~ysSé!.-r .pãq. nâo., por. ~ia oe l!:!{isd'ÍcçãO., IT!as por
~€fepsa de meus V~ss~.IIO$ e 'Cons<;fyação do Reino os
tMnôaria -lançar. fóra deile-; e assi o mandei dedarar
a~~, Pr.elados., J~ara ser notaria•. ,E -outrQsi F€solvi.
que <TOS que forem transgressores • depois qe -2ub1i::
,adas ,ils' pe1'las' irp pos.t~s ..~·o~q concedessem 'Cartas _
de Seguro. O R.egedo-r da Casa da Supplicação, tendo
i:ntendido esta ·.m)rrha. Re otm;:ão::" . a', faç'a 'e~ecutar

'prol"!'ptamente , corno pede a importancia deste nego
..cio. Lisboa 2S,de Janeiro de Ú179.

Gom Rubrica de Sua Alteza.
·Liv. 10 da SopplicaSão foI. 217'

Decre:tJ•., Caril. ) etc. '10m. 1. Eb



Ã'()ÍJ~. qtl! faz- men~áo d~ '[j)lJcr~to, por- omfe 56 rrrti4lttllt
o modo. cmll!) os Mes/t°cs dé Campo', Governt1do~ts daJ.
Praças.! mais Ofjicí~es,d~. GUtrra,.háfJ de, j1e-dir·/icehfos•.

. I.-P79 POr J:)ecreto d't! 20' do presemt-e fói S-tta ~Ite'la·, que
De(i)g. gt:larde, servido ordenar, que' os Mestres de·
Campo· e·6overnadores elas Pt-aças das Provincias do
Reino e mais Oibos- e Officía-es.. até~o posto de-Capitão
d~ CaNaHos inc./tuive-, não hã6' clê·S'.\hir, dellas-, sem pre.
cflder p>rimeir-o,lieenças. assignaclãs.por,sua, Real'miio"
r-equerende-as pelo Conselho de (ju~rla-.: e que aOil.

eâpiEães de lnkntal'ia-, Ajudantes. e· mais {;)fRoiaes.
de Flombramel'ltO, as poderião\ é'olilceclh os ~enc!raes.

(Ias A'rmas, ou os.CalJos ,.que ser-V'irem pOI' eUes; e que·
umas e OU-.Has se hãéJ de notar nas Vedorias.:- e para
assim se' obsenrar á- Resalução. refêrida- nest-a: Côrte"
Setubal' e- Provincia, da ExtremaduJ'a ,. se escreveu ao.
Ma·rq.uez·)-M-estre de CampooGêFleraI della , .. pelo que·
lhe. toca,. e aos- Gével'naclares das J\'rmas das Provin..
eias e Vedores geraes. E- a V: m. faça este aviso para:
a notieia,. quC'se tleve-ter delIa nessa Comadoria gml•.
De~s gl1~rde a v~ m. muitos.annos. Cisa 29>de Mai~l

de I fi794
, Fr(mciw) , Ptrtir-a da Ctmhà_l'

JàJ. ã. da ~.ladória Geral'de G.erra foL: ~~ ver....



I

--..;..-_..._----~.
Ord. Liv. z. 'ritó .i6. §. '17, ~r

: lJttl'eto, 1m '{1M ,u I1nerJlUdgú, '(PU 'Se "ã6 ddf1ftWIJ!~
tkl1l1tlcíaç'ií.o ik 04petilu í -1M ·'e'stJi'.kSJthi já trftW:PfJNiiJas
na boroa.

O RegedoT da Casa da Suppfica-ção ordene, -que J 679
nella se tome ASs<l-RtO , .pata ~aq.ui: por -diàm~ s-e .não
õtdmittir mais denu.nciação alguma de ClI.peHa incor
porada .na Coroa, post<J q.ue .se declare estar já roet.tida
nella; adve.rtindo ao Juiz e Procur-ador das CapeHas
tenhão cuidado de mandar sabér' tooos os armas ,as
que estãe j.ncorporada'sna Coroa J e quem as possue,
'to por C}Ue titulo ;' ~ oot) 'ó'roo uártldb , Sé tome .Iogo
POSS/f dtllas-, por ser as'si confo-tme a DiFeit'O. Lisboa
17 de· Julho' de i 67~ .

\ Com Ruhri&a de Sua Alltza.
Liv. 'U) d. Supp\i1:Bçào ·fol. 220..

'1 __-:,,~-,,;,;=__ ,

Ord. Li'\'. 3. Tit. 29. á Rubr~

Dureto. em ~ u deUr11linOfi J que ao 8yndice do S!1totl•
. .Ja -çámera se continue vista t ·(omo aos 1nais Syrtdico'S

das Cotn·m-unidade.s.

MA1ndam:Jo ver 'Os fimdamentos', que tivêrão ôs
Desembargadores. Seba tião de Abreu e Marcos de
A>I1dt'iau(l t' para' rnandaFcm por Aco-rdao em Relação t

q1'lt eM uma eclUsa-de pecima" que o Senado 'da
(;amera d~St<fCidade tt'lfn, no Juizo da ChancelIaria,
Sd '11'11-tl' c()htinUi!.lsse vii}ta dós papeis! aó Syndico da
Cià<\de·; d !,.qoo fiiz(j§se ~f()CUrOlç~o)' Gomo qualqutór
; Eb 2
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.
Ord. Liv •. 2. 'Eit. '.4,6. á:. Rubl'.

outra Earte ~~rdillari~.; . C; s<:re~'...~~ func!.amentos I que·
tomão, contra o estiro e pratica observada em· todos.
os.. Syndicos.p<\s .Co,mIT!unidades-:. !:lei por bem I que
ao Syndico se· 6:cintinue v-Ísta, nos pa peis, desta' caUSa I .

• -<:'·R~S· das-mai~. que, se ·<\lfferece~m.l T~l1h~-ol as~

. ~,nten,dido (j Rçgftdw q, ç~s,a)Qa,&~~plicilÇão) para,que·
nesta confõrmidade se eXecute..- 'Lisboa, .2-4-, de JulhO!
de 1679' _
.1 (I' (Jofn ,Ritbrlfa .de, SIl(l ,Iy1tlge.st~dt._. ..

; '; ·.:I\ellistad/),no.Iiv 2, 'da ft:lação,laioI.' 2.,20 vers.,
.\; r, n I'

. ',fi

~ ." , . r ( ... . J

;.D ~rei,o "etil:. qu!e .se... d(!~ex.tMnoll!.;:gJlt; u"' não' consl/!J.tlJ1e'
.pg.la .Qjfi~l'l: _l}lgu·'Jfll€ritirj()J(lctu.al. ou que. tt,Jtha sido. d~

a~f!"i/n Deumbl1rgador, ou qtie scJ:1 paunte al.é.. o;q~l(lI'l~1

gr;A,Q. " ..

Iff'79: POr muitas vezes pod~r' '~~on~'~c~r'~ r~~'e:'e;1tre o
Opposiwt€s-a.gs-Of,ficúes. haja- algunS-r que-..€nt~ndão~
qü'f os províâo~ ~';le.lles Ib~sJbrãà p,refe~idos por sere!?
parentes, ou-:cl'iàdos~de'algum dos Ministros do Tn.·

.punal ... em· que se tratar· do provimento, qu~ren99'
'atalhar 'esta pres-umpção) tanro contra' 'ó <:tt:ediro e·
!opi niã'o ~do5 Ministros t, "que n\"i~ \se el)l; I'e 'pa-ra ~ue
as-partes.venhão no- connec.imentd' â~"q 'e se~ t.clutra,
causa· mais. que a Justiça, se vota' no merecinient'õ

!)', ~l! .-de '€ada urm;11e 1,Jão por oütró r~eitO' pahrcúlar: Hêi
_por, bem" '·qúe·:nos :.Officios " queGse'~'proveref<n-no

J~esemb"úgo i1b l?aç.o, se não oonsuJte p~reJ)te de.
,Min,istro doemesmo Tribunal ~.del1l~t:P:.doqu.arto gráQ",'
,nem· pessoa, que, terlha sido·) bu.)~~iaJ ac,tué\l.mentB
.criado' d"0lHneSm0S Ministr'ps; adNe~t,ÍJjdo);qu~quando
~m Copsuli:J\)se. me pr.0PQl1ha;.sI.lJe..ic9.• (m,;l.~u~ ~9)_W.9..aJ-:

I
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11guma de~as sir~ums~!.!~ias ,":!lle ha~ej por mal
servido e se não observar pontualmente esta Ordem J'

que a' Mesa ~flrt9aróÍ regi t'!r I!P~liyrp~ deUa. Lisboa·
3' de }\gosto de 16i9' .

• , (" j 'C01!JJ lf.upri{'lJ'de S1/a.~Jj1t1g(st(fati. r:

iiv. z. dõs riec';ecos' do Deseinb~rg~' dõ'- p'~ço ';õJ: ~8. '

....:L-~_I ·_,_l_.~--":-'.!--.'
I:> )1 r c, " ,'ri ~ i' ;;. •

. -:Ord•. Liv"I~,.lTit 37.~'§:14~.
, I I ,~ J ~b ii", I ,_:.J...... )' j

DerreIo, t'JfI'..qfl.C Je' dec1ar-oTt I ,.lftI.( ,(1J SentenfQs na RelarM
do Porlo se l hão de 'lJence/'l ,por I Ires .. 'Uotos ~ aJsi (omo:,IA
vericeJII, na .Gasa dJJ S.up.pJicaf.ão.. '

M
"'~' ê. 1 , ~I o ,'I .J o' li , .•• , l~a l ... l" : , ,loh !: ,,,,',.

:Andando. ~eF; a. d~uvjaà, que sC'~moveu pa Casa 161fJ
da SupIJ'l-iea-ffã~e'-S@ :eroa-!' ~Ahee-ime-F1t&-tlo aggra..
\'(), que inrerpoz o Lice;nciado Gaspar Dias Lopes·
na causa, em que he-'parte.; Dotrringos Francisco, por-
vir julgadC\ por dous Ministros sóme·nte da Rela~o

'tTó'PO r . ,~[tl servido) C'Solver ,0 que" e'" "'tique
"que"~m\ 1.e-i pressda Reino está"disp()~tp ~Bie-'esta'
'ihatena.;~ ~ 6. obviar'" 'd'amno, '(pte< se pódel'seguir
ás pa·rtes, qu~ se aehão'; com sells pleitos na·Gàsa da,
Supplicação, hei por e~ta vez sómente por sup ida'
a nolpdade -L,(;{ije; h§l~V(t;IIX(jJ. juwaI' d.a fi~.U a·.r~~i '. '1<; ~

:Jle.nlia".o aslti ~BE~Qdi~_<? ~r R.(fg~~r...dé}rJõ_sriç-ª. eJàça"
que ,nesta.. fpr)!jIl:ã se; pr9c~da. e ~xeqJ~~·.j \,is,b9íil 24>-d~

Outubro.da 1679" - .~' .' .'~ ~', d'r. 'I ; :.

• .. !leOIIJ' R.ubriçaf di Sua lvla,f.e:slqdfp~ I:

~J, .•_' { . .' _ .: ;; 'J ~ . i f ~: ( ... q li
l.ilV. L~ !la .Suppl11:acao 101. 220 UU,,· •
" _J • ,"(lll' ~ 1 ; ~j .1 JH-:" 111uJ ~ ~f"

',';. .1 li ~! O l' . " _tlp O .')11,

, ';,' [P'CI. rc~
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( J .,~. Li-v. I., Tit. 97,. ao ,priDGo

Ptcrt:t~, \;,)~J9~) ~f ~rdenau .~o Comdho dfl.F~(;~~lIaw
:. da!~ 1?ôr: EdiJaes -: par~ ;Cftu,t tQqa, a- ptrfAf!1', 11/ Iq'lltJSt

Jous. Offiâos, re.nunáas$( Nm....delles. no it,r1R().,. de $4+fIU~

:tes., C(J/~ (QlIImin~~ de perder o maior.. •

pOr co~"il' a0 1!leml''p~~;icO', .que ~n~illtla. pess~
-[trnha" deiLlS' Offi~josJ~' trem' d@ s~r\l(m1!ial, 1t'\~n1; d6 pro
pri~dade, (f ostifr. ·'\f.á/riils!' ei~s. r.esoliu:t!Ot, que quem
os tiver, renuncie um delles; o Consetho da Faeendi
mancil'e l"ôr Editae ", 'pelC!is ElÚ~f(!S ''Se ordene, que tod.a
a pessoa, que tiver dous Officias. dentro em seis
mezes com effeito renuncie' um' déilés ,"'501, 'pena de
que. o que assim Q não fizer, perderá o maior, o
qual mandarei dar á pessoa, que o delatar, senda
capaz de o servir, conforme as Leis de Sua MéI~e~ta..
de: e tendo alguma incapacidade, que o inhablhtc.,



C Iil 1t TAS.. Ere.

"' lhe -da" lIlé pltnSã0 ntl 'mesmll): í Officio a trm.etra
parte· da fClldínreDtó) que p~gará, a "c.s:'6R. t tm .q~
GI prONer';- e sendo de DOrYcl,lla-no um doo dlt,()~!I"<i:>fliErm;;.

llenunciará aquelle_ t ou t> da Coroa; t! quando G D~na_

tario lhe' ,não q~e.ira conceder a1 renuncia. e se não:
resolVIa' a renunciaT o.da Coroa, largará o do· Donatarie.
li, para os Of,'ficios- Ultrama.r:ines correráG> os s~ig meze~:

do,tempo·).que·l1:íilse puz.etem 0& Edita-es ;~ o Conselh(j·
pela parte, que lhe' pertence) o ma:nd'atá' a· todas ai
da! sua. junisdicção·, e se iro r-epetinào este aviso em
todas. as embarcações., que partirem t' até se reeelfleJ! a
noticia- da como lá~ tem chegado; e- os Editaes estarão
fi.xados- todo a tempo de ..c;eis me'les t mandando o·
~ons(!llío áquelles ~ a 'quem toca·.,1 o eexecutem assii
~xactamente•. Lisboa. 18 de Jullia de I '8 r •

Com Ru"rica do Priitápe Dom Pedro•.

lli", 2\ áo~ Reg,istos. do De38mbargo. do Paço fqJ. n urso.

-------------~t

<Ded. J.l.iv. I .. 'Fit. L. §. 9•.

lbtcrtlo t. em que Sua· Mage-slade o'f'dt~a) que Oj' Detem-
Útlrgadorls"prestnl(S' se e.núndã() os qUI' estão na lerr(fi,.
para u poderem chamar ,. no caso de haver na Relafáf)1
a/gUtR1 empate.•.

S'Endb..me pre~ente ,. que empatando-se os· votos os 1"'682.
dias.pasiados. por seis' Juizes ,. q~e sómente se achavão.
na Relação ~(!m· um· caso caf}ital' ).se-desempatára pelo'
Mi\1i$tro ). que presidia) no que se enconrrára a fórmal
da Lei, que requer dous votos mais em Qonden~nar ..,
QU absolver da pena-ordinaria de morte; e que fôra o,
Íllndamento)a Ordenação t. n@ Titulo do Regedor.·, que'
»:e dá jurisdicçãq para' votar, e çesemparar t tanto que:
~~ ~D1jriILMmis:trespreseotu:: .E lllandanqo.~-



~oo

) .

.derarr11latenu Tão impOlltllnnn IDeIcr qt;JaHdaãe-. e conse~

qu.cncias, dolla, l quejepvql~e ,vrdél 00' N'asS!'lJos~le:q

justo as igo':clos delinepieFftes rrIouv' .por bem.resot..
yel1',:que~aaqu' «m dmI%te, em semelhantes' casos,
todas. as vezes que se empatarl, se .mandem> cbamae
Ql! Desem\;lar'gadores da ,Casa') Glle,estiverem'prli:semes
JJª, tef:~a " -.até se satisfazer ao' pliec'eüo da' tI..;~i ~dos dou!
Y9~O~f,l]il~' SI; ise.r. eStai a pna~roa" Fom.quefsr; lioterpr~.

tára. em anibas a'S .Rttlaçóesl o lsenridb .daqu.cllas Leis.
'E qua;ndo se não acharemi mais- Minist'ros na terra,
911 tiverem :legitimo im,pedjmento, desempatará o
Regedor:;'QQ'quem geU~Garg0Ise/vir.j' Gomo dispoemo
seu. Jiittl10.n O ~R-eged0rJ,da' Casa da;Supplicação .assi
9: ~enha~ entendidol, ,para< ,que /;daqoL cm <diante sd
,observe invi01avelmellte :',e lJ;Je recommendo muiro,
ponha todo o cujdado. em ql:le os feitos d:e ta·l impor
ta~c~a se não proRo?,hão .~em ~~~e.~o c?~retente de
J.Y1111lstrbs",-: Alcantara q. oe AOrll de l682~ .

Com Rubrica do PrínciPe Nosso Stnborr

Liv. 10 da Supplicação fol. tZ44-

.... / ;, .., ' '. .. .a i. ..) .... (.,,:,,,1_).1 t.. i.'

Dtcreto, em que se ordenou ao DewnbRrg~' do PtlÇO '~(111.

dasu informar os A1inÍJlros s&6re a observllncia ,do
Decreto de J 8 de Julho de J 681.. '..
"' "; .I'A)",'''''':' -) ';."·)jl :}f'.r- r'~l J

O Dese~~';:g~r~;~-ç~,~~:~~~;I~'~~dOS~~~ i\di~19 :?~
de.;Jusriça 'inf6rm-t.trl-';' .s~1 há pessoa ,'Qu' p'~s~-ª--s, que
tewhão dous- Officiós; l1}ue'confdrme ao meu DecretO
€rão obrigados'a fenlirfCi:ia:rll!Jrn .<deltes ;1 e...nas 0rdens,
que d;ilqui' ~m diante J S~ I9ltIlSé!llertll: -p.ára lrrf(fntl~€m os,
Mi.ni~tlro~ dó"s suje'itoS! ~(je! f0r€.rn '~{'lpnit)0,S' a!.aij.~l~ns.
Qffi.clOs 'J)~' IRes .pr<ílen~.:x:Iecla'lieJll ,,'S1f mo Pr~lilWf.10~
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t1e al~J1m-; ~ quando o sirvão de serventia, taJ'ijbc:m
orefirão. LlsQoa 3 de Setembro de 1682.

, Com Ru!:Jrica ..de Sua -Mages/ade.

Liv. :3 dos Decreto@' .do Desembar$o do Pa,ço foI. ,83.

--~--J'

Oro. Liv. 2. Tit. 52. á Rubr..

Rmlllfão I por oude se determiltou , que or Almoxarifes da;
Pro'vincias, Prtsidios e do Algar'l.'e sejão iselltos de da.r
relafões jítradlls I dispensam/o-se para csu 'cffei/o nos
-Capitulas 188 € 201 do Regimento da Fazenda.. '

FOi Sua Alteza servido, por Resolução _de 20 de I 6S~
Outubro forreme,. em Consulta desta Junta mandar
i:lecfarar» que ·ha por bem» que os Almoxarifes da~
Provinçias'» Presidias e do Algar,ve sejãa isentos-de
dar Relações juradas» dispensando para esse effeitp,
nos Capitulos 1-88 e 20.1 do Regímen/o d,a J?azmda : com,
declaraçã.o., que os ditos Officiaes, que recebere,m
por escritos» eJ não declararem aos Contadores dé\s
contas, quando lhas tomarem; e os que passarçm..
conhecimentos em -fór.ma ~ não :ficand{) receirados os
Dlareriaes no seu li'\'ro de Receita.; tanto C:lu~ se a.char.
que fàlráráo a estes requisitos» ficàráá slljeitos á pená
~o tresdobro, SCfIl embargo de não darem. relações
Juradas. Na Contadoria geral de Guerra se registe
esta Resolução .9<'; :Sua tMaO'estade, para .se dar a eUa
cumprimento. Lisboa '29 de Outubro de 1682.

,. - Cotn~ ..tres Rubricas.

Registada no liv. Õ. da 'Colltadoril G'eral a foI, 2~a,

Deçre/l.) Caril. elc. 'Tom. I. Cc



Ord,._ Liv. s.- Tit. 139. §. 6...

Vecrtl'O" tf11 qUl "se declàrou, que D 'Privil~giD d~Mi#~
ricordia sobre soltura de presos sem fiança" se. entmdcrá
,JómáS1e nos -de 'lHe conlJilr.- por inl(;e:nfaYio- 'v ,q1!e' não l(tll
bens.. o'

, ~~83 MAndando ver 'no Desembargo do Pa,ça o que Stnle representou. por pane dg Provedor e lrm~os da
~:esa: da, Casa da Miseúcordia desta Cidade)o so.hre
serem solrQs sem Fia·nça> QS ~resos , que a Casa acc~ita.

@m rol) para os manter e correr com' os seus..livramen
tos: Fui servido resolveF, que o Ptivil:egio e- Or<l€
llação do. Reino· se guarde naqueHes. pr.esos, de cujos
inventarios consta,r não tem bens, alguns., pall3' estes
haverem de !el' soltos sem Fiança:, passaqos os dOllS!

mezes., para irem cumprir. os seus deg,redos ;, e que
G>s.que tiverem b~ns, não sejáo soltos,o sem pagarem
as '<?ondernnações<,. aiRda que se Jiv.rem pela Miseri..
~ordia. 'F~nh~o ,ass.i. enteAd~do o Regedor da Justiya~

,a'foi!> na fórma desta mj·nha--Resolução OJhil'ller. de fazeI
~b.l!élJj. Lisboa 211. de Ma,io. dre 16(83.' .,

Com .Rubric(/; d'f! Sua AJlfza..
'lt.~v... 1'9. da. S0I!J~U~ação foI; 23~'~.

"'F-------;--'"-...,.. .:.o;.~

OI1d'.. 1!.i.v.. 2•. 'Fi.t,_ 64-. á. Rubro

])ur.eJ.o. solir~ 1t.f11e..stlfll' n;a1'eria.: do, d; 3. de' Ages/D
116, lê1~'" .

.1683 .0.Desemba'rg0 d/e Paçe· ten~éb ~n:l!eooid'o, que nem
em Consultas .' ql:le a Mesa me fa!R. Jb r.i<tooo em Officios ..
que o Presidente ~ os MinistrQ$'d:ella: provém,. sem
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ter por Consultas, ba de entrar'pâtente a1gum, que
() seja dentro do -quarto .gráo,· de Ministro da Mesa.
nem @s criados, que houverem sido. ou actualmente
o forem. E fique nd·vertido o Desembarg-o, que quan..
<lo em-Consulta se proponha t ou cm Ofticio se proveja
sujeito, em quem, concorra alguma das -'Circumstancias
referidas t me ha verei por mal servido qe se não ob.
-serva r pontualmente esta Ordem; e e5te DecretQ se
porá no Regimento do Desembargo do Paço t para
que em nenhum tempo delle se allegue ignorancia t e
-se execute ·com toda a· exa-cção. Lisboa em :2 de Se.
tembro<le 1-683. \

Com Rubrica de Sua Magestade.

l.iv. 2, dos 'Decretos do Paço 1'01. 107'

-----------,-----..'---
Ord. ·Liv. t. 'Til. 5, .§. 5.

Decreto) em que u ordenou t que O'S Assentos t que se fazmJ
lIa 'Relação. se náo devem alterar, senão quando ClJI

.algum hU.J:ZJesse injustiça táo.not()tia, que se náo pudeue
ObJf1!lJdr sem rfIénsa da ra'ziilJ.

!viAndei ver 'com. toda a ci-rcumspecção o que me 1684
representou o Doutcrr João VaHvessem t sobre um
Assento .. que em lSm proc~sso de partilhas entre par:-
tes, o Doutor Christovão A'l vares Coelho t e F'I'3BC1SCO

Alvares de Araujo t se tomou na Relação á instancia
do Doutor João Monteiro de Miranda; e porque não
convem t que os Assentos da Relação nos feitos c
rnaterias, que lhe tacão, se alterem (1), senão quando
~m a,lgum <:aso houvesse neHes injustiça tão notoria.,
que sem grande -dalllno e offensa da razão se Rão
pudes_em guardar -; e se tem por materia sem dúvida)

(I) V. Regim. da Casa Cl-d 'SlIppliclIÇão <1e 7 de Junho de 1605 §. 8.
Cc 2 .
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'que este A;Ssento se·t0IJ'40l:! na vct~ade' e ~ol1for~e'â
razão e Jmtiça': Hei p,or bem, que se cum'pra. O
Regedór o tenha entendido-, e () faça tlxecutar. nesta
-eCil~forroidade. Em Lisboa a 4 de F~y.enúrô de 16'84'

. Com Rubrica de.-Su4,Mtlgeslade,.
Liv. JO da Supplicação foI. 255.

------------

Ore!. Liv. I. T~t. 0&. §'.48"

Dur..elo sobre a mesma ma/eria do de 14. de Sele'lJJ!lro
de. 16'7,6.

1684 PAra sé evitar a frequencia das mortes J que stlcce
diã-o nas- festas dos Touros, mandei, que nenhuns se
corressetn'f1e~te Reino, senão com as pontas cortadas;
e por a esta Ordem se fahar com o cuidado, que
pedia a obscrvancia deHa', e haver' noticia, que em
~antarem, Aldêa Gallega e Loures se corrêrão Touros
com pCilma,s, a Mesa, tomandn a' informação !leces
sària., e sabendo os Ministros, que t'inhão obrigação
de o não permiuir , me consulte o procedimenw .. que
se deve ter com elles. E para que este damno se não
contin.ue, faça logo, que nos Capitulos das Re~iti'en

cias se metta o que contém esta. Ordem , para se
perguntar, se pontualmente a fizeráo guarda.r, Obl se
faltárão em os- prohib-ir; e constando a sua culpa, serão
r,iscados de. meu servi-ço. E esta Ordem se re&istará
em todas as C:lmeras do Reino, para que em nenhum
tempo se possa allegar ignorancia,. nem as, Camer.as
se e:ümão de culpa) antes consentjndo em que se
carrão TourQs sem as- pontas CCilrta,das , se procederá
comra os Officiaes dellas com as penas dos que deJi~

quem em seus officios,. Lisbóa. 28 ge Agosto de 1684'-
Com RUbrica de Sua lrJage$/;1de.

Liv. 2. dQS Decretos do l'~~o 1'9J, u5.



~-------~~......-
~ . Oro. Liv. I. Tit. 58'. á Rubr~

r , f ~ sr
- I

Defrdo/ ~m que' ,re ordena 'aos Corregedóres e Juiz;ef d~

(" lJóra:das: (Jomnrras , qúe a gente, que houvesu de obrigar
a ir servir na l11dia, fosse aquel/a. em que (on(a.rr~ssem·

as (ircum'Slanci~s , !jue se declarão 1tQ.' Ct!1':./a ,jm/r,;t.Sa.

MAlldei-ordenãr-ao's Cõrregedores-e Ju'jzes de Fóra
. das Comarcas do Reino pelas Cartas" de que será a
copia inclusa neste Decreto, assignada pelo Bispo meu
Secretario de Estado, que a génre, que houvesse de
obrigar a ir servir ao Est~dt) da India nesta monçJo J

foss~ só aquella ,. 'e,m que co cor·ressemas 'ciFCumstan
cias , que se declarão nas c;i!r.as Cartas: e por"l~e per..
tenderáõ algumas pessoas escusar-se. o Regedor tenha
!ntendiclo, que ha de fazer proceder nas escusas na
conformi<!lade de mil111as Ordens; não se deferindo-a
pessoa alguma, que não tiver aguelles requisitos para
~er escusa. Em Lisboa a 2~ de F€vereiro de 1685. "
[ . Com Rubnca de Sua Mages/ade.

,

Carla. .

SUa Magestad'e·,. que Deos guarde, ordena a V. ~..
q~e, não oIDstante as Ordens, q~e lhe farão com as
Listas para prender p.ara a Ind1a as pessoas. que nel1as
se cominhão j V. m. tenha entendi-d'o, qlde nã'o f1a de
prender filhos de Lavradores j .. nem svjeiros alguns,
que não'sejão vadios e perniciosos-á Rf'J:)ublica j nem
filhos, ou irm~os de SoldJdC:ls ,. nem V. m. haja de
entrar a fazer prisó€s nas pj·a.ças fronreiras; nem na.
q~e!las, aonde assisrem C~mpanhias pagas de guar
nlçao: e que nas terras dos Donararios ha V. m. de
mandar registar as Ordens na fórma do estilo) e que- .

J685



,
nesta. e com esta,s :decl.a!ações s~ entende as que forão
a V. m. j e que assI as execute com t?da a brev.idadej
de que S. Magesua~ me manda aVI ar a V. m.: e
qllando V. m. tenha presos alguns. em que não con.
corrão os requisitos referidos.' os solte V.' n1. Deól
gua'rde ~ V. m. muitos a'n.aos. Lisboa 26 de.fevereir"
de 1685, . '

Liv. 18 da C.1l d. iupplicDçâO 'fQI. ~64 vere.

, ----,---
Ord. ,Li-v. [~ 'Tit. õ. '§. ·8.

Decreto. em que se declara. que os Desem!Jargadom dOI
Aggravos devem conhecer dos aggrtl'l.'os. que S( ilJlef.
poem do Juiz âflJ Contos. e não os Juizes dos Feitos da
·Fazenda ) .pot- sermz iguaes .cm vara.

1'85 POr me s~r ·pr.eselTt~) qU'e na Relação.em Mesa do~
Juizes dos Feiras de minha Fazenda se tomotl conhe~

cimento e decidia um aggravo. que do Juiz dos
Contos irterpoz o Contador .Luiz de Manos Soeira,
e por aqueUe Juizo ser .-inc-ompetente •. e o processado
neile nulto. f>0r tocar aquelle negocio priva-tivamente
á Mesa dos Ag.~ravos. e convir a meu serviço e boa
administraçã.o da Justiça, que se evi,tem semelhantes
Rullidades pelo prejuizo, que deltas resulta ás partes;
:e para que dagl:1i em diante se não continue naquelle
abuso de jurisdicção: Hei por hem dec-larar) que de
todos os aggra vos,_, que daqui em diante interpuzerem
do Juiz dos Contes" toca o conhecimento e decisâo
á Mesa dos Feiws da Fazencl a , por sêrc m 'estes iguaes
em vara ao Juiz dos Contos.) c despacharem uns, e
Ol:ltrps por AcorJao da Relação. O Regedo:r da;J UStlça

o' tenha assi ent:ndido) e nesta 'Conformidade o faça
executaI': e ordene, que sem embargo da sentença,
dada no dito aggravo de Luiz de Mattos J pelas
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Juizes dos Feitos da Fazenda, ~ faça sentencear dê
nova na Mesããos Aggravos, nâ -fórma o Estilo(
.Lisboa 4 de Junho. da 1685.

Com Rubrica de Sua Mages/llde.

i-if. 1.0 da Sppplicaçâo foI. 267-

Ocd. Liv. 1. Tit. 1'0. §. 8.

1>mdo) em, que se dce/Ma·" que l os Juizes dos Feitos tfd.

Fazenda náo poderáõ avocar as m/pas , que rCJulráo das
dc'U,tmas J que tirrão (JS Provédores da-s '()(Jllas e Lizirills.

PEto Juiz dos Feit~s da Fazenda' não ter juri'Sdicção
pllra avoear ao seu Juizo as c·ulpas) que resuhão das
d.ev~ssa·s) que por razã{)~~'seu Officio e Regill;1ento ,
tl~a o Provedof da-s Litirias; por/. elle ser o Joiz da
p~onunciélção e livl'amento) e de lhe vitem os aggra_ .
vos ~ appeHações em segunda... instam:ia para o j.uiz '
fios Feitos da Fâ7:Cnda ~ como está expresso e decla
rado no Capitulo Jb do Regimento das L-izirios. e ora'
se me tejilresentan). que I 'I)Guto.r A oronto 'da. Meia
Aranha) (::orno Juiz q:ue he dos Feitos da Fazenda,
passára Catta ayocatoda· a Lujz PciXDta.. da,. Silva,
Provedor das Liziria-s e Paúes- da' Villa de S'al'ltarern ..
para lhe: remetter as. culpas. que M. devassa. que este
p/esente anno tirou,. resultárão contra o Almoxarife
do Paúl da Assecca.) Simã'J Aranha,. Percira) e o seu.
Escrivão. ManoeI de Carval'h()..~ o.Regedor da Justiça
faça Sf não use da. avo€atoria )o.' fiem se pWGeda contra.
o Provedor das Lizirias:. que Rest€ par.ticwlar guardou
~.seu Regimento., Lisfuaa cm 20 de Jünho de 168-5-

. FraTJciuo de Pargos M;randa.
. Com Ru!/rica· de Sua Moges/adti
~iy. I~ di SUpp}lcaçâo fol • .:l.69~
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~.

Ord. Liv. ,2. Tit. 42. á Rubr. '

'.Aviso de uma Reso!ufão, !.11J fifi! ,;;u dete'PliJ1~~ .-flf{! 14
registem os Alvarás de fSfusas df)s Soldados" não ovs/ante
serctn p~ssªdM... s is 'lliZ.~__

DEferindo Sua Mãgestade t que Deos guarde J á
dúvida, ,com que veio a Contadoria geral de Guenra,.
para não -registar os AI.varás de escusas de Soldados-,'
depois. de passados' seis' mezes do dia J em que forao
feitos -: Foi 'Servido' ordenar' por Reso/ução et? 2) \d~
Outubro proximo passado, que os ditos Alvarás se
registem nessa Col1t~doria geral, COlllG tem mandado J

sem embargo de sé lcwar'em.a dIa, ,para est.e effcito.
,âepois,c;los, seis 'Pe~e.s (I") " de'q~e pr9~edeu a dúvida;
r~ferid'~ J' o que, vai incluso', que -V. m. mandará
régisrai 'el;ll virtude qesta Resolução " de que lne faço
es.te Ay,iso, '!}'::os guarde a' V. m. muitos annos.. De
Casa'I() de Novembro de ,16'85, Fr.:ezn~isco Pereira da
Cimha. - S~hhor Frâncisco de Brito. ,,",

J , •• \\. (

$e,gisthIo no li.,. 5. da Cl~ntad~rja Ge~lll ,a'foI. '3;20 Terlt

J .J

.
Crd. Liv. 5. T~t. q,o._ao prine.

) ~tJl I, ~J

Decrete, em que :s~ 'llt1n4a CWtt1Ullar -o degye,do,de Ajrita
,para ô de Caslro-Marit/~', Maranhiio r mais Conq~iilaS

do Brllzit. "

O Rege~or da Casa da Supp'li,caçâo me repre~en';
tau t' ql~e sendo muitos 'Os dearadad0s para Afnca •
.se achão· d€ti;ios por falta de .e~ba-r-caçóes j e porque

{I) V. Ord. Liv. 2. Tit. "'2. '.'_ l~ r
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no tempo, em que a Ordenação dispoz os degredós
para aquella'ConquistaaPQssuia, nelIã esta Coroa muitas
Praças) e hoje não ha mais) que a de Mazagão, na
qual convenientemente não pode'm assistir todos; e
ser conforme á Justiça a satisfaç~o dos delictos, que
merecem esta pena: Hei por bem t que sem embargo
da dita Ordenação e de qualquer outra Lei em contra
rio, os taes degradados e mais ,Reos , que ao diante
eSfiverem em termos de se degrauarem para Africa.
se possão commutar e mandar para Castro. Marim e
Maranhão e mais Conquistas do Brazil, regulando.
com .a diffe.rença das Terras, as circumstancias do
crime) e os annos do degredo, exceptuando as pes
soas. que por suas qualidades forem capazes de servir
na dita Praça de Mazagão. O Regedor o tenba clSSi
entendido) para o fazer dar á execução. Lisboa 13
de DezemblO de 168-5,
, Com Rubrica de Sua Magestade.

Li.,. 10 ua Sup'plicação 1'01. :1.71.

-------
Oed. Vivo I. Tit. 10. §. I.

Decreto) em que -se tlaltlra) qru na falta de Procurador
da Fazenda poderá ~ssistir o Procurador do CO/lSelho
Ultramay.ino, ati 'Junta aos Tres Estados.

TEnho resoluto, que os Procurado~es da Fazenda
do Conselho Ultramarino, Junras do Commercio e dos
T~es Estados, vão ·á Relação assistir ao despacho dos
feItos, que lhes tacão, assi e da maneira) que atégora
o f~zia o Procurador de minha Fazenda; porque pelas
rnu,lt~s causas, que correm com elle , hei por bem
alhVl-alo desse trabalho, para que mais desembaraçado
lhes possa assistir e defendê Ias. O Regedor da Casa

Decrett. ) Caril.) ele. 'fomo 1. Dd

1686
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,

da Supplicação o tenha entendido J e o faça executar
nesta conformidade. Em LisbQa a 26 de Janeiro de
J686. It'

• Coin Rubric'a- di Srul Mageslade.

Liv. 10 tIa Supplicação foI. 2]2 verso

Ord. Liv. r. Til. 97. ao princ.
,

Decreto, em que u ordenou) que os Procuradorts da Coroa.
e da Fazenda promovessem, cada 11m pelo que lhe tocam,
contra os que J tendo dous- Officios J nã9 rmrmciaváo um
de/les.

1686 T Enro ~andado ordenar, que os Procuradores
da Coroa e Fazenda J cada um pelo que lhe toca J

promova contra as pessoas. que J tendo dous Offi.
cios J não renunciárão um delles J na conformidade
de meus Decretos J encarregando-lHes procurem a
determinação das causas<. que moverem,. com abre.
vidade, a q ue der Iugar aJustiça. O Regedor da Casa
da Supplicação o tenha entendido) e o execute nesta
çonformidade pela parte J que lhe toca. Em Lisboa
30 de Março de 1686. I

Com Rubrica de Sua Mageslad(o

Liv. 10 da Supplicação f~l. 274.



C A .~ TA! tETé.

--.;..;..;...._._-----
Ord. Liv. 5, "Tit. 69' á Rubr.

DUl'tto) em que se mandou" commular o degredo de A/rica
para o Maranhao.

"TEnho resolllt~) que com os Ciganos ~ Ciganas 1686
se pratique a Lei (I), assi nesta Cône) como nas
mais Terras do Reino, com declaração, que os annos,
que a mesma Lei lhes impoem para Africa) sejão
para o Maranhão; e que os Ministros) que assi o
não executarem) lhes seja dado em culpa. para serem
castigados, conforme ao dolo e omissão. que sobre
este particular tiverem; para o que orden"ei ao Desem-
bargo do Paço se accrescenta se este Capittllo ao!>
mais do Regimento das Residencias. O Regedor da.
Casa da Supplicação o tenha .assi entendido. e nesta
fórma o faça executar pela parte. que lhe toca, encar
regando-o aos Ministros de Justiça) e que com todo
o cuidado se empreguem nesta dlligencia. Lisboa (}.7
~e Agosto de 1686. .

GOtlJ Rubrica de Sua Magestade.
, 1

Liv. 10 da Supplicação 1'01. 276.

------,---
Ord. Liv. I. Tit. 58. §. 9.

Derreto, em que le determina, que qualquer Ministr,
prmda as pessoas) que achar contmdé.nd sobre o recuar
das carruagens.

O ~~gedorr da Justiça ordene ,~ife qualquer Julga
dor de vara_ do Crime, ou <::i vcl. que achar em alguma

ti) V.,Alv. de '15 de Serdmbro dl, 1615 I e '24 de. Outubro de J(}47"
Dd 2 .

1686



1686

rua con~endas sobre a passagem, ou resuamento I

prendão as pessoas, de qualquer qualidaáe que sejão.
em suas casas; e depois dêm conta. Lisboa 13 de
Setembro de 1686. -

Com Rubrica de Sua Magestade.
Liv. TO da Supelicação foI. 279'

Ord. Liv. I. Tit. 9. §. 12.

Decretl). t!fIJ que se ordma) se l1áo possáo pôr JUspelfou
nos recursos, que se fazem á Coroa, e que tendo oRe.
turrmte pejo em algum MinÍJtro, o Regedor lhe nomü
Adjuntos.

M Andando ver no DcsembargÇl do Paço uma pe.
tição do Procurador da Coroa, em que pede se não
admittâo as suspeições ~ com que no Juizo deIla se
veio ao Doutor Antonio Vel1ez Caldeira, por parte
de Antonio de Almeida e Sousa. na causa, que traz
com Manoel da Fonseca e Sampaio, e João do Rego
Andrade) quananario da Sé desta Cidade, e ouvir
sobre tudo ao Cabido sobre a renuncia de uma Cone.
sia: E considerados os grandes inconvenientes. que
resultão destas suspeições-, a justa causa, que ha para
as mandar prohibir, principalmente não se me ne·
gando pelos Auctores ~ jurlsdicção, como se te~

mandado pratlcar'em -muitos casos, expressos nas LeiS
do Reino) principalmente ,neste, ~onde peIa piedade
90S Senhores Reis meus Predecêssàres' se tem conce·
dido aos Ecc1esias'ticos tanto exame nestes recursoS I

que o Juiz da Coroa não determina por si só, senão
com Adjuntos I e sempre os qe melhor nota" e,não
bastando a primeíra sentença', são ouvidos de noVO
os Ecclesiasticos, com os fundamentos, com que a
~mpugnão. que tomando a ser examin~ctos. e não



C Â Ii T Â S. ETC.

lhes achando cousa. que conclua. mandão repetir
a diligencia segunda e terceira vez j e podendo parar
aqui t parando com muito -menos nos mais Reinos
Catholieos t vem a ultimo exame de conferencia á
Mesa.do Desembargo do Paço I aonde I com assisten
cia do Juiz da Coroa e Procurador della, e o Juiz
Ecclesiastico t sendo ouvidos I se toma Assento I sem
nenhum· delles estar presente: E se sobre todos estes
termos e declarações. que commumente affectão os
reos, se accrescentar o de suspeiç.ões I. que se repetem
a terceira vez, e ainda poderáõ passar aos Adjuntos.
serão eternas as causas·, tanto em prejui'Zo das oppres
sões t que padecem. os Vassallos. que bllscão esta
protecção t attendendo.àos graves inconvenientes, que
disto resultão, fui servido resolver e declarar I que
se não admirtão suspeições no recurso da Coroa. com
a moderação I que a parte, q!Je ti.ver pejo em algum
Juiz da Coroa I que for seu Juiz t o faça pr.es~nte ao
Regedor I para fazer despachar a causa em sua pre
sença com Adjuntos., excluidos de toda a suspeição;
e porque no caso do presente recurso, em que está
intentado de suspeit{) o Doutor Antonio Vellez Cal
deira I consta notoriamente) que são affectadas estas
suspeições) pois não são fundadas em odio I Oll affei
ção; e havendo já consentido nelle por tão largo espaço
de tempo) como se vio do despacho proferido nos
autos t que farão muitos dias antes: Hei por bem.
se proceda na causa do recurso na presença do meSfllO
Regedor na fórma t que fica referido j e parecendo ser
mais conveniente. que o substituto I que serve o lugar
do DOlltor Antonio Vellez t que se acha impedido,
proceda nesta causa e a determine, se ordena assi.
O Regedor da Casa da Supplicação o tenha entendido,
e faça executar na fórma desta minha Resolurão. Em
Lisboa a 4- de Outubro de 1686.

Com Rubrica dt Sua Mages/ade.
Liv. 10 da Supplicação foI. 279 vers..
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--------
Ord. Liv. 5. Tito 80. -á Rubr.

Decreto J em que se mandou ohurvar a Lei de 4 de
Outubro de J 649.

.1687 .PElos muitos delictos e homicidios. que cada dia
succedem com armas de fogo menos da marca) pela
maior facilidade. com que se podem trazer e encu.
brir ; e arrendendo a que ElRei) meu Senhor e Pai I

que santa Gloria haja. pela Lei) que mandou passar
em 4 de Outubro do anno de J 649. proveu com tanta
lniudeza em tudo o que toca a esta materia • que para
se atalharem Oi crimes) se não considera falta algu.
ma' mais. que a da observancia da dita Lei) de que
se dá a copia com este meu Decreto: O Desembargo
do Paço vendo.a. passe as Ordens nec~ssarias) para
que nesta Cidade o Dourar João de Andrade Leitão I

Corregedor do Crime da Côrte; e no Reino os Corre.
gedores das Comarcas J aonde hou'Jer Espingardeiros I

fação notoria a dita Lei aos Juizes do Officio) para
que elles o fação aos Mestres; e nao possão allegar
ignorancia em tempo algum á inviolavel observaÍlcia
della. Em Lisboa a 22 de Julho de 1687.

Com Rubrica ,de Sua Magestade.

Liv. ,2. dos Decretos do Desembargo do Paço foI. ~6().



C Â R.T A ii; ETC.

--------
Ord. Liv. 5, Til. n. §. 4--

f>w'Ilo. tm que :se declara, qU?- a Lei de 17 de Outu.
bro de J 685 SI deve entender e pra/irar, igualando-se
em ludo o crime do cerceio ao da moeda falsa J assifn
para as penas. como para as provas.

POr me ser presente I que na Ca a da Supplicaçiio 168'7'
veio em dúvida, se a Lei .. que se publicou cm J 7 de
Ou/abro de 1685, na qual se declarava. que todas as
pessoas comprchendidas no crime de enLearem qual-
quer e3pecic de dinheiro. que corre neste Reino. alem
das penas impostas pela Urdenação a este deli era • in-
corrão em todas as da moeda falsa. se dev·ia entender.
sómente a respeiw das penas e não das provas: Sou'
servido declarar, q!Je a dita Lei se deve entender e
praticar. igualando-se em tudo o crime do cerceio ao
da moeda falsa., assim para as penas, como para as
provas; porque sem differença alguma guero. que o
làelicto do cerceio seja ha vida por' o de moçda falsa.
e que rodas as Ordenações, Leis e Regimentos. que.
fallão em moeda falsa, se entendão e praríqllem /la d
cercei0: com declaração que, em quanto a necessi-
dade pública pede. que corra a moeda nacional. que
está cerceada, se não procede'rá conrra· quem usar
delia • até que se lhe d'ê nova fórma. O Regedor da
Justiça o tenha assim entendido, e fará que se execute
inviolavelmente. Lisboa 9 de Novembro de J 687_

Com RI/brita de Sua Mages/ade.

Liv. 10 da Supplicação 1'01• .294 vers.
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Ord. Liv. I. Tit. 66. §. 8.

Dtcrelo. mI qUt u determinou, st l1:rasu devassa dos
que vendesstm carfJt ·á .en»erga•

. 1687 SEndo-me pre.sen-te o excesso t com que nesta Cio
dade e seu Termo se corta carne á enxerga, e se
vende a peso fóra dos açougues e lugares públicos I

destinados pelo Senado da Camera para esse effeito I

sem temor das Leis e Posturas da Cidade, que prohi.
bem semelhantes vendas -: e desejando I que se evite
um ddicto, de que não s6 resulta prejuizo á minha
Real Fazenda e ·á da Cidade, mas tambem á saude
pública; vendendo-se carne de porco antes daqudle
tempo, em que póde deixar de ser noci va, em que o
Senado, com parecer dos Medicas, lhe dá preço:
Fui servido ordenar, que'Ü Senaeto da Camera guarde
inviolavelmenre o que se dispoem na Provisão passada
em lO de Maio do anno ·de 1542, que concede juris
dicção aos Vereadores, para que sem appellação. nem
aggrav0. possão mandar açoutar com baraço e pre.
gão qua1lque·r pessoa. que .cortar carne fóra dos luga.
res, assignados pelo mesmo Senado da Camera: e
porque do cuidado dos Ministros nascerá a maior
observancia desta minha Resolução t o Regedor das
JuSliças fará, que os Corregedores do Crime da Cida
de tirem as devassas, que são obrigados nos seuS
Bairros, não só pela Ordenação do Reino I mas peIo
Decreto de 2 I de Agosto de 1644; os quaes Corre.gedores
de hoje em diante poderáõ tomar denunóações conua
todas as pessoas, que na fórma referida venderem carnej
e sabendo, que em a·lgumas casas s·e corta .e vende
carne, vão a ellas a prender os ClI Ipados t sem embargo
de que sejão de pessoas de maior qualidade e preeml"
nencia; e o Regedor me fará presente a omissão J que



C A R TAS, ETC!. '21'7

• .... I

Grd. Liv."I. Tit. 6p. §•. -g,.'
I " . h", . )
bec~eI"fJ., 'emf{ue se tnand(Jf/. J qU~ (JS 't!ev(Jss.lI~ sob}': '{1

• -deliciO ·de veltder ,cante·á enxerga" as tiYllJJe·m -4S JtlÍ~e.s

r. -4.0 -qr(IPe.. " l. I . ~.

P'I .).. II (I •. :HI" ,.), . ."

. Or .se ;me 'tepresentaroin alguM inCb'Q.venie'nt-e'S,em 1687
~Iarem~os COl1reg.edq-res do_ Crime -da Ctda-de devassaa

,Decr"JiI. , Cllrll. J {'/'t. CJ·om. 1, Ee

os Ministros tiverem·em fazer estas delígencias; por,.
que' pela primeira \\ez serão ,pri-vados de sells lugares.
não podendo ser admittidos a requerimentos de ou..
tros, senão 'passados tres :;·nnos, depois ·dos q.uaes
serão qespachados, cdmo se 'nos .taes -lugares não
fossem prov.idos: e porque ;;\ facili.dade, com que
se commett-e este ·ddicto , nasce das casas, e·m -que
se,permine, .que se corte e venda a dila carne, sen.
do de ~essoas, que nellas se possa -executar a me&mll
pena Qe .açoutes, s.e pr-ocedeFá contra dIas 'na fórma ,
que contra os vendedoJ'es; e senQo -de. pessoas, -em
que 'a tal. pena rnão 'deya, ter execu.ção, '1-IKOrra nas
penas, ·de cincoenra cruzados e' dous annos de Africa,
na '[árma da Provisáo de S de .Março d~, J 540, .que- para
esse em~it6 quero 'se cumpra e guarde; e sendo as
casas 'de J'itulares. Fid,!1g~s, -()u 'Minist:.tos.,. o Rc::ge
dor me dará conta, para que irremissivetmeme'os
mande sahir _por rempa .clié,'dous. 'annos cincoenta le
guas fóra da Côrte. constando, que as taes pessoas
E1erão causa. ·ou consentimento para se vender a dita
came.; e o Regedor ·terá paTtT-cular cuidado de pro
Curar saber, -não só judicial J mas extrajudicial mente
as pessoas, 'qHe são ·transgressoras das taes Leis e
PÓsWrall. para ~ne dar conta. Lisboa 'J 8 de NovembrQ
-tle 1687, Com Rubrica de .Slip !vlagestllde•.

•Liv. 10 da SlIpplicaç."io foI. 292.



DECRETOS,

nos seus 'Baírros das pessoas, que Gortãrem., ou ven ..
derem. êarne á enxerga, ou a peso fóra, dos açougues
e lugares" destiludos pelo Senado.. da Camera: Sou,
ser:,ü.do, que estas devassas as tirem,sómente às Juizes
do.Crime , e nâo os Corrcgedçn;es.. da Cidade, cortlO
tinha ordenado no Durelode r8 deste mez j,e-os ditos
Corregedores, prendendo. alguns, c.ulpados neste·de.
Jicto, os remetteráó logo aos.juizes do.Crime I como
tambeín todas as dçnunciações , que lhes.forem dadas.
o Reg<?dor da Justiça o.tenha,ass..i entendirlo"para,
que assi se execure, s~m ,embargo dó DeG:r'ft.() .referi.dl>,
em contrario~ Lisboa. 26.de Novembro de 168'7.

Com Rubrica de SU,a lv1(Jgeslad~ ••
Liv. J.~ d~ SdpplicàÇã~, .rol,. 293••

~,-.--o-.-:-....,..,..,...~_~._----

r'. Ord. Liv. 'I. Tit•.97. ,ao pÚIlC..

Dur~/o. em -que. u de/ormin-ou. qlle as causm J qH( S(·
promovessem umlra os 9lfe não. remiflciáráo um.,Officio •.
fmdo dous. fossem summarias. o que M. náp ente11deria.
9UtlIJdo os O/fieios forem. dados em uma s~ Carla. ou

... tão fmues, que nág haste cada, um delles_ para ti SI/a,
congrtla -Juslenf.afáo... '

1658 P'Àra se dar inteiro eumprimen-to e execução II),

Decr~ro-, ue.mandei assare, par:a que quem ti vesse
dous Dflicias, houvesse.· de renunciaI/.- um deIles n()·
termo de seis mezes; e para ;se promover, contra os·
qne fahárão áquella 9rdem) tenho de, novo resoluto),
que os. C'OTregedorcs e Provedores. das Comarcas, cada
»m 'em· seus destrictos, dentro do tormo , que se lhe·
J\omear" suspendâo do exercicio do ..maiol1 :0ffi'eio ~,
todos os que, em observancia do .meu Decreto ,}ol':iíé'
notificados! e~llf€s ('OIlSj r tivt:rão .~ottci~~eIle), 'C qu,'
não .ooed,eaêt-ão, nem açud'Í{ão i e, que, tendo., 9.~O

~. ..... to I. \ )



ç., -\ 1\ 'P AS,., ttC.

:állegar , '0 'po~~ão ~ir f~z~ ~~Ja ",parr-e f' í.p'fu:çf\de fqi
e,<pedida \I Qrçkm para a llotifiqç.ão.j e que a.s causal
de accusação, que se h~~ de fir9rrJ0,ve[ <:9fI1P' e~~
mandado. contra 'os que não ·óbedrcêrão. sejão sum.•
<marias.; com dedaração.; .'1 u~ 'i.s1:.0 sç-. mã.ó ~ntenderá
-com -aquelles. que.tiverem Officios'em uma só Cana.•
'ou forem tão....renues"" q.u.e..nã.oJJ.aste~ cada -.um delles
para sua congrua ·sustentação.·O ·Conselho·da Fazenda.
,o.tllnha assi entendickr ,1 e '0 f~ça:'.c,xeCufar, .pelo que
roca a0'8 -Officios de -sua jurisdicção" comminando aps
Minisu·os., a' ·quem -cnlZa-rregar :estã'di~igencia; e me
darei 'por 'mal servido de'qualquer descuido, que nella
tiverem, ·e me da~á cont~ do que ohrátão'nç:sle.pàni.

i:ular. Lisboa 29 de :feverei·f.O oe 16H8. (
~ -Com ~u/;r:ica de ,Sua lvtages/uM.

íLW. 10 ílalSlIpplíCllgâ. ·fol. 29~'
, 1 , I • I

'O.rd. 'Liv. '5" Tit. 11. §.4-'

lJecrtto.• '1to"qual se ordena, 'que '.(la,! r,Reo's.., culpados 110
crilJu do cerceio da ,moeda., u1:Jão, paisern Car.tas de

_ . ·Seguro (/1zda1Jdo sol/os, depois de (ollhecídamenle :serro
·clllpado,! ... ·mas .que ,'se li.vr~'m ..presfJs. ..

POr ser cOIwen'ieóte á bo' a. l'liini~l';raç~p d.a Jus!iça:.,
que J'l0 pr-eiudiçl.al -.dehq6 "do "cefc~i9 ;Gla moêda se

• J ,J !.I l' ~ j <: - ) d 1 'd d ., çumguern ~s ue lnCl..u~fltqs '(;,om 'to a 'é\ ·seve.n. a e,·e
·que 'n~o and.elp solt'ós .depOls .d-(; corihecidamente se.
·rem culpados; com ,esçandalõ ,da Republica, a qUM)
tão gr,a'vem!:l1te tem offcndidô., .por se livrare-m 'com
C.arras 'àe Segmo: Hei ,por bem. ·que de hoje ·êm
dml1te se não possão pasS,é!r ne§t~ q:i:me-; ~lql}e todos
os Reos, que neHe forem -·culpados., 'se livrem presos.
O .R~~-edor da Justi.ça 'o tenha ·assi entendido, e fará

&: .~



'executar jnviolaveImente na Casa da Supplicaçã'o I sem
embargo de qualquer Resoluç~o).ou" Ls:j e!Dl,ontrari9.
Lisboa 2-2. d~_ Abrit d.ç: Ió~8.

'I

~i.!. 10 da..SlJPplicac:io. fole 29~ {

I'

r .,

Onl. Liv.. 5, Tit. 129_ á Ruhr. (
. ,

.1kcrdo·, em que 'SI dslerminou., qlU,04 Ouvidqres da CdIII
d.e Braganya. do. Infanla,do, ~ dQ Arcebispo de Brt1g!lllá~

possáo .p(lSS4J'i.· C(jr/as d~. S~f,~y.o ,em,C~}O~ de,mo,Ie.

1688; TEnho-,resoluto J,:em-:emJjargo- da-s O;ações', que
tinha a Casa de Bragança .t:,lnfal'\raoQ J ,Q:4 ceQ,ispa
de Braga J ,para. seu& Ouvidor~s Ra~sar'em Canas de
Seguro Çll1 ç.MO de UlQrte ....-ºl:LSejh cQnfes~~tivas,. Ol!

n~gaçivas, não se passem daqui por; diant,eJ,senãa
pelos .Co~l'eged.ores ,da ,Côrte; em .Rela.ção , a~si.como.

se pa~ãQ para as mais Terras do Reino J~ de que jáJoi
'd)ed~~o áJ Rela,ção '': 'e agera 'J.. por ju-stas; oonsiçlerações
do l.mt!u serviço, fiei por. bem Ideclarar:. que -para as
::I'.etr-él das" referidas J Casas e Arcebispado de Btaga ..
sem emba,rgo da.Ordenação., não passem os:,Cor-ce.
g~dores do- Crime da Côrre as..Cartas por si mcsmos.
sç?ã,o 'pa~~, o~ ~~~~r se, liv~arem n/as. J:er.ras., del1as',em
T.Iplmelra lnstancla J havendo de. correr 'OSJi vram,entos,r) , "....) r \ 1

pB-r-ante a~ J1Jsti as aas <;ltt~s:Te'rras,;, e sómenre há()
q~,vif por ~ppeI~rçã? ár R~taçãp.. O)~eg~dQr.da Justiça
o t~nÀa' aS,sl entendld " e o fi çà executar nesta confbr~

midadf•.' Lisboa H·,de ~~e de 1688.
J. " '. I, ,.;\; TÍ L r , J (' 11 A ]

• J" • ~om. ~ullr.Jfa. u.e, ufa lYlágtSltZt/(!,. I )

I



C' A R, TAS, ·ETC.

o.nk tiv.. 5'. Tit. l.g~ á Rubr.
J

J1Jemf'_, em que se.- declarou·,.. 'iI/(' n- dtlif/o do hbmem',
ijJte (asa (om .duas mulb(res J e ·da mulher, 9'U (asa tnm
d(Jus, homms '. be, mixti. for-i ,. e que ne/le. tem. luga, '0.

prevenção. •

MA-ndei ver o ·papel-clãs Mini'gtros dõ Santo' cm.:. 168"'9.;
cio.sobre lhes [Jertencer o conhecimento do crime da·
Bigamia; e perql!le- os Desembargadores (Ia Cãsa da'
Supplicaçãô se·tem ajustado- ao que dispoem o Direit~ ..
das Leis. do Reino. e em nadâ se altera a Resolução".
que t(,)má-fã~ c~mlo· papelí,. gue. os.lJ:lqlúsidores n()~
mente·· off.er,ecêrá-o·; porqtJe· scmdo certo. J e- Dá? se·

.pp.<:icRdo,duvi<;!ar" q!-'!ç. ~lles _são II,IÍzes' privatÍll'Os. do,
crime de he·resia J e que por este· fundamento podem'
tamhem·· cauigaJ; os,Bigamos, .como swspeitos na Fé,
por, sen~irem mal' do Sa<:r~mento dó Matrirnonió-,.
cô~ tud-o-, este tal ·conhedh1ento·; ou ]ürtsd(cção pri-., .
lVat:JVa·,. nesta pane; nãó -poderá ·tirar J nem jrnped·i'r, .
flue, se os· Jüizes Sêculàres primeiro' conhecerctm soore .
os factos dns que conlJahem o Matrimonio duas ·ve- .
zes; por- serem aGtos·. tão··ese·andãlosGs·é prejudi«iaes:
á' Republ-iea-; gelo!!. enganes, com -que.se·commettem"
pôdem-ramoe-m-·prertder: <:I c.ast-igar·aes.fiaes delinqUt'n.
tes pel diretto dà.,prevençãó-d ser-este cFime.de, l:Ja·;
har-ureu do ·fóro ·mi-sro. cmlforme.a mel1tor' opiniãO; ,
e, dós . Auetores~ de melh"or- classe i que- Ila; materia J

~screvêrão,' ftJndãndo-se em ser"'este cri.me tão grave·
6escáRdaloso, que he prohibírlo por Direitfl Natural,.
Difvino, Canoniêo' e Civil :. Fur seFvildo n~soh)ff se
observem' as Leis-' CívÍS', de que· foí ·ti'rada ,a' I:.~i do.
Reino J que com tanta consideração fói' feira pel~,

.sen~~!~~ Reis J . meus.. antecessore·s·, tão. aJllantes déb
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quietaçâo e sotego público oe seus 'Vassáltos,:e ·tão
zelosos da Jli risa icção Rcdesiastica •qtie petas mesmas
;Leis se mostra ser o seu princi.pa1 objecto a veneraçâu,
'culto e honra da Religião; e que .por ··e-ste tal ·crime
sec do foro misto. aquelle, que primeiro ·conhetej.l
~ pI:.endeu.• o póde castigar. O Conde Regedor. do
,J)1eu Conselho de E-stado., o tenha entendIdo, e faça
.executar. Em Lisboa a 26 de Maio de 16"89.

Com Rubrica dt SlIa Magtstade.

----------------

{]l)ecrlfo, em qNe se manfla, q1fe o Sl!llado tia Camer'" UQl1Jtl

Ensaiado1"ts, 'para 'lxaminafttli as peças, qu? fizemil
'os (5hm:vt.f.; e .que .possáo mandQr.dar !Varâus., t-/lirar
devassa..

fl689 O Rdend, ao S~naao aa Ca\'D~ra, que :em Qbs~r,!
v-ancia de millhas Ordens, nomeasse Eijsaiadcres'(I)1
~U'e vissem e.examinassem 1lS peças de'ouro e' prata,
que os Officia:e-s·'de Ouriv·es lavrão nos seus ar.ruamen...
tos; e que podia manda-r dar varejos e buscas por um
,dos Juizes do Crime; e tirar uma deva-ssa .cada anr;ro)
'Oll de rSe·is etn s.eill mezes " ·se pnr,ecesse neGessario.
pelo Jun dG Crime, que entelld~sse era inr~ligc.lJt~

'~ capaz para a eilãg.encia,~ e que a$si a deyassa, epmo
'os al:Jtos dos. varejos, os JlIi~e,s d<'> Crime 'O,s .remet"
.tesse(.l1 togo a um dos ·Cor:r:~gedof..es do C... ime dl1
Côrte, para que s\ilmmariarnepr..e QS sentel1<!êem CD,fI\

·os Adjut'ltos.., Cil,ue o ~eged~r In.es nGmeisse. O GCl1qe
~Regedor" ·do meu Callselho de' Estãq.~ .• tenl~a ·eo.(~"

·dida esta minha Resolução, pam a fau.c ex~çutar :ttW
'(4 V. Regiru. dll l~ W: l.i1lbo de t689'
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p,romptamente, COmO pede a iJ11pOrlancia deste nego.
cio, pdo que respeita ao bem commum dos Vassallos.
Em Lisboa a J 6 de Agosto de 16,89.

Góm RUbrica de. Sua Mllge-Jladt•.

Li,. tO da Suppli:caçàó rói. 314.

0td~ LiY·•. I.,Tit. 6.b•. aRubr•.

Res~llJçáó , por-omie se' determÍ11o!l' ti Contadoria qfral d~~'
Gutrra. que 1Zas respostas. que derrm aos requfrimm...
los. que fazem os. Ministrl}s de letras. pedindo certidões
para SIlfiS Resitlr!nrias. dulare,n. se appresentão cer~.

~ lidôes do .. Desembar.gad0" Juiz [do 'lombo lios };én.s ,()~•
. fiscados.. .
J. J.

N"A~Contadorià' Geral' de G~erra se tenh'a cuidàclo
-de que· nas respostas" que. derem aos requerimentos,
que fazem os· Ministros de·1etras. em que pedem cer.
tidões .para stlas Residene-ias. se deotâre, se appresentão·
<krtidões do Desembargador Juiz do Tombo dos bens"
confi'scadós ,_ de como derão satisfação ás or.detls e'
cobranças, que por aquelle Joizo se lh'es-ellcarregárãó •.
na fótma da· R-esoluçãõ dt'15 'de Abril- de J 666~ E sem~
esta -cel1idãó- se não ponhão corr:.entes os taes requoriro- /
mentes.•. Lisboa ,16 ·de, Setembr.o de. 1690:

. .
C01» Ires R,ddirau,.

1\~~at.da DO li"•. 4., da. (JQntadoria G'.eral a 101. 20S,.Uu...
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{)rd. Liv. I. Tit. '9' §. 12.

1!Jecrllo t ei;' que u.acclara t que '11(u'recursos, que se lirão
dos Mitzistros ç/.tl-S Ordens t ..se não deve ·mrmdar ~19ue

ruponfitl Q Juiz dtllas.; mas devem re~pond8-r os 11leSIIIO!.,

de quem se ag-gra.va.

'1:6'0 SEndo-me' prese'nte t 'que indo' 'a~ Juizo tIa Coroa
dJJas p,etições, que dos Ministros da Mesa das Ordens
incerpuierão João da F'oRseta ·e Paiva 't e os' Officiaes
da Camera da Villa do Cabeção. t se 'manclou pelos
Mi nistro1$, que o Juiz geral das 'Ordens 'respondesse
·ás ditas .pétiçées t tomo lambem. que as pan~s·reque.

r'essem tlim cllrtaS em fôrma" 'com () 'fun'damenro .de
'que as que ·se pass{io do Juizo da Gt>raa., ,para serem·a
e11e remettidos. os autos, devião começar 'pelos fli.

r.... l:nistros· dilo Mesa". e flão pelos Juizes da c.:oroa '; e 'man
.qando cons-idera.r esta mat€ria com toda a ciJ:.cum,-J
.spec.ção: Fui s€rvido es€í,lv,er .• ,g1.\e os Ministros.da>
Mesa c:la-sGl1dens em.mal'l€lar~m F~~popder"aos aggravosJ
.pelo J ui~ cldllas àffendiãó 'e, '<jne-on-trra.vâo a ·QEdennçaoj
·do Reino•• que expres,samente manda, ~ue .respondãoj

.aps· aggravos @s mesmos· Juizes EGclesiastiGos t que,
;proferkão\os despáCA{;l.s. de que se inter:poem, sendo.
'esta Lei fURda-da nas Concorqatall) usos e co~tumes·do

:Reino,; porÇJl"t.e,do ~nt;r;aJi'Q'~'SÇ~U:eLUJl} nollav,~1 pre
juizo ii jurisdicç·ão. Ecclesiastica; porque será 'melhor
.defendida pelos Mtni:Strbs, que proferírão o despach~t
<de que sefJlincerpoz. !O, aggra.vo, ppr le:~qn f,sóel)Cla
><rena C1@s fuadamenros ,.que se movê-rão pelos seuS
despaches, do que peJo Juiz geral das Oj'dens t que
-nã0 assistia aos despachos da Mesa .. podendo elle
;JI}llita·s vezes ser de outro parecer e opinião: e que
;as carta~ se devem pass·ar't começando em 'nome ,des
juizes da 'Coroa; .por'lue de mai~ de ser o Estilo I
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fe-mpre;Je'óbservou) se reputao superiore:o" e·os Juiz.es
Ecclesta.nicQs) no tocante aos' recurso:. e aggr:lvos
sabreditos) inferiores. ~O ,Regedor: das Justiças o tenha
.assi.enrendido. :Em Lisboa 1"8 de Novembro de 16.9°.

,CflfrJ 'Rubrica ile 'Sua Magestadt.

.. 'Liv.'IO da.Supplicação foI. 53l véU..

'Ord. ·Liv. s. Tit. 80. á'Rllbr.

~Dureto) em qlU se manda 'dar Itmpo ás ftn/1ilhu, ·ptt·"tl. -ft
comporem J autes de se dar busro ltflS caras dos' Cute/ei
ros; e que se cortem a~. pr;nJ.as ás,facas· estYttt!geiras"

',que se tlCpareNI. -

O Conde Regeaor) Ho meu 'Conselho de ·Estado·. ']'690
'tenha ·entendido J que quando se derem buscas, e V'a-
.rejas em casa -dos Cureleiros. na conformidade das
·minhas Ordens. escorha para taes dili-genCÍ'as os Mi
'l1istros mais prov.eetos • 'e de-cuja capacidade fie. que
as farão. como convem: aos quaes advertirá dém'o
() tempo .• que p'ar:ecer ba·stante , para se-comporem.as
famílias dos Guteleiros, e se evitarem des.ta sorte os
inconvenientes. que estes' Officiaes me representárão.
E ourresi lhe ordeno 'mande dar varejos 'nas ·rendas ,
'para que se cortem as· pomas de toeas as facas esHan
.geiras) não sendo as chamadas de·Marinheiros. Lisboa
22 de Nóvembro ·de 1-69°.

Com Rubrica de Sua Moges/ade..

!l.iv.-~o ôa Supp1icllção &l~.:.z3'2 verso
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· Qr~. Liv. 5~ Tit. 31. ao princ•.

liJe,tre1o, (m que se mandou dar ajuda do /lraço stCII/ar
para se prenderem. os Frad(s, que forem achildos se",
c,Ompa,nbeir() • em obuYVa1uia de ut,!a Rt1S.for(ll ,d(J..i1r~~.
hispo de Damascp.,. Nyncio deslç Reino.

I691 POr me representar o A'rc~bispo-de D~masco._Nun.
cio nestes Reinos. os grandes inconvenientes. que
resultavão de os Religiosos andarem sem companhei.
ros pelas ruas desta Côrte, o .que intentava prohlbir
por uma Pastoral ... a.qual me fez· presente, de que
com .este Decreto se I'Omette a copia, como tambem·
a da sua Representação; em que me pedia ~juda do
braçp secular •. na fórma,. que' nella se· concem j .a
qual fuÍ-servido conceder·.. lhe. -por entender ser 1us~o

o seu ~fequerimento • e ,conveniente á maior aucrOFj~

dade· .das Religiõ~s:. O Con.de Reg.edor das Justiças'.,
do meu CanseI ho de Estado. o ten ha. assi entendido I.

e furá que os Officiaes de Justiça dem ajuda do braço
-secull1r. para serem. levados a seus Conventos e en
tregues. a seus Prelados os, Frades. que fóra delIes J.

sem companheiros, forem achados, para que- os sen..
encêem por incursos. nas per;tas ç!a dita Pastoral•. Em.

Ljsboa a 3 de' Agosto de 169'-.
Com .Rubrica de Sua lvtageslati.(,•.

Repr(unlllfão do Mmcio a 9ua Magestad(.

O Arcebispo de Damasco expoem reverente a Vbs-
sa Magestade, que elle tem obrigação., pelo ministe.
rio Apostolico, que exercita, o procurar ev,irar os
escandalos, que nascem de andarem m~itos Reljg~osOS

pelas ruas de Lis~oa sem companheiros;. e espera,



que os Slfperiores das Ordens, ·com quem' tem prati
cado repetidas vezes nesta mat{"ria, e ainda os mesmos
subditos, se hajão de conformar espontaneamente COln

o uso de andar ,com companhei·ros. 'na fórma, que
dispoem os .Estarutos das Religi{)es; e muito mais 1

qu-ando na Pastoral, cuja copia vai inclusa, se attende
ás cOl'lvenien6as dos Conventos, permirrindo-se., que
por modo de Provisão possão caminhar sem compa
nheiros os Frades kigos e os Padres ,que andarem a
('avalio ~ au em lite-i.r.a , os que pedirem estnolas, os
que tiverem lice-nça de habito retenro , c que estiverem
de passagem ·em Lisboa. Porém em todo o caso, ~
alguns Religosos P0lJ.CO timoratos pe.rtendessem conti
lluar neste abuso, ·e esperassem poder desvanecer esta
Ordem pela grande vastidão .desta Côrte. frustrando
as diligencias ~do .MeirinilO da Legacia", o Nuncio
~pósto'lico "fogk 'hu,mi'ldemenre a V. Magestade :seja
servido ·mandar· 2'OS Corregedo'res e Juizes dos BairJIos
àém com promptidão ajuda do Braço Real, t das alO
vezes que forem requeridos por parte do Nuncio,
para que f.1Çá.O prender. e levar, aonde lhes for dito,
todos os Frades., que se: acharem .contr.avir ao Decl'et()
sobredito.

PaS/Ofal.

SEbastião Antonio Tanará, por mercê de Deos 'e

da Santa -Sê Apostolica Arcebispo de Damasco, e
Nuncio Apostohco, com podet6s de Legado á Latepe
nos .Reinos ·de Portugal e. A rgaives e ·suas Conquj~t.as ,
ClIC. A todos os Geraes, Provindaes c Superiores lo.
Clles de ·qualquer Religião e Congregáção) saude i etc.
Sendo'c:livida do Cargo, que occupamos. de Ministro
Apostolico, impedir e remediar cs escandalos) que
procede-m -e podem proceder de ·andaH'm alguns Reh
giosps sós,i'e :sem companheiros.Re.gu'larcs, 'pelas rua-s
da·Cicláde e Côlte de Lisboa; e '<1esejando Nós si gu.
larmwl~. não menos imitar neste particular o zêlo de

Ff 2 t
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nossos .Antecessores" que· promover, a,observáncià ·dai
Regras, e Constituições das Religi.ões e Congregações I

Ordenamos ~. expressamenre mandamos aos Geraes,
P"rovinciaes·e Superiores loeaes, d~ qualquer- Religião
c::. Congregaçáo que sejão ,. sob pena de. excommunhão
maior, ipJO faclo incorrend(l', que. _d~pois' de. lHes sell
notificado .este nos.so presente Edi,eto, e passados tres
dias, que.agora, lhes assigflamos·; pelas tres Canonicat
admoesraçáes. nae dém. direc[a~,.ou indirectamente
a·.algum SlJbdito sel:l.(exce-pbQ·aos abaixo nomeados),
li,:eença para,· sahil'.dos· Convenros , ou Casas, OU,Pílfa.
alJldar .pelas. rUé\s da Cidade e Côrte de L)sboa,só I e.
S(l'Jn. com.panheiro da dita Religião. ou. Congregação,
antes lhe assignem um, caça\,:ve'l. que. oceorrer, a
q.ualquer· Religioso q~le seja--, ..sab.ir,. do.. ,Convento J ou..
Casa;·e jllntaClle[lte~ordena.m.os, e .expr~ssa.lllente man•.
d;ólmos a tod9.&'~.OS. R.ebgiosos;,. de qualquer .ReLigiã.Çl,.
{(ol1gregaç~@: .. ,gr.áQ, condi~~o.e~:digt:lidade que sejâo l .

(ainda qqe.individualmente hOll..v.essem,de ser nomea~

dos), e~de..qlla1qu.er GonventQ~ Ç~sa e ,Província, den;.
trq., .óu fóra-. dGS D9mi'1i0s.. <:k. PortugaL, que .não
ande.m.~ sós" e,...s.el'n ..compal~hei'ro&..da <SUª,j"I~\i.SmÂOr ...
dem, pela~ rua:~",da Cidaqe. e CçH'te de Lisboa., nen\!
com liC'ênç~ .d~se.u, .Su..p:er·iur..eá, nem sem ella J sob.
pena de haverem, dél,ser ca~tigados "não..s9 na. fórma
d~erniinarla:rpela.g suas CollStiruiÇtÕes;..wnão de setC(Il!

reclusos.·na ,Cella ,d?-.Oooy.ento .ou GaEa t -de que fo..
rem habitad~l:e$ .... sem, ~a.hjrenl' ,della mais i> ~q.uc para.
freq.uentar ·os, ac.tos d;l:. C.prt:lffi.uni€lade -, e" iaro ..peb"

,ptimcira,vez!l por ,espaço de um mez,.e ppr.~um·lllnn(h,

.!\eMe.rradqs., de. Lishoa; e .pda seg~nda.,vez., recllJ'S{ls"
por espaço de>. douunezes ~ e por <ious ..anoAS, ..dçgra':'.
<tabio"s para um Cqnver:ao ~ ~l:l G~1sa çiistaote"J .ao ·mel109..
yjnte lego<ls d~ LisbQa ;-' e:a fet'ç;eira,vez i r<l.dusos dit
~n~n~Ílra sobredita , c1degtadades p,p;. um tJien~jo. par~

c COI~ven~o m(lis distaj1Fe da· ar9\)it.l~i~;. e Q~i:ando.o

<J€O)ijo filoft.~itQS degredes J. oluj.Çi~nQi • pliY-açl~$;dS·
oz. ólctiva. ' .



Outrosh dec1a1'amos· , . que para cast~gai qualquer"
Religio ° ,.q~e irlt~nt~sse contravir e$~e.~osso Edic~~i··
temos não so de do' as ordens con;\I~mentes aOI Meul'"
ono> do nosso';Tdbunal , '.mas -pttdi:(i}(t. 'e· akançador~.
assistencia do Braço~eal I e d-a;Justiça.seeubr : para
qu<t' sejâo presos. todos os Rdigi0S0S ;que alem' dos:;
abaixo nomeadosl.., ?e<ac.harem· S0S I e ·st'Ilt'co.mpanhei...
ros Regul<lr€s .pelas ruas da G:idade e··Cô-rte derl-isbt>a,
ainda ... que, tcmhão sa,h;idOl,dot seu· GOnvento'I I 0\)1 Ga.slt '
C9P1.' (). compphheirn, e~6e.' não rtenha- dc:llcr. apãrtátf{) ,
~ais I, Q4e· pp.rrpOUCO Iempo 'Nf.. em-uma btev.e.disfaRoL
til,!, • -

~eremos fin~J.mePlte·; que'pafn'proc~dt'rlás' díta!~

flFnas ~ . não seja. nc:.cessar io, proceder.:a· prisã-o; mas,
Gasta, justificar....se.; ..se, algum'. ReligioSQ. ~·nd.(ju ,só; e·'
sem companheiro pela'So rUlls da Cida.de- e C-êrre· clct :
hisbo~•. Mas.,por Olo<do-de.Pl'ovisâó·, djspe»s'l!~s na·"
abserva,J;1c·ia deste. nosso· Deneliof ; e qt1cl'Terr.()s ~ qye. ..
até"náo rnandatmos.oÁorurar-Ío) nellets~ não.cOfT1-pre..·
bç.n.dão:.:' ,
. Em \primeiro.., lõgar,;' todas· oS' Retig' OS(!)s.,~-ql1d=:
anda-rem{emlc-Oclie.'•.OJ.L,liteira I' oo_s('gt>~I·QU ca I~nb-', ~

Em·.seg~ndo ..!ugarrJ todos os ..R'eligimos" Le-igõs .,
Gonv.€(S(}s e .D.matos.< . ;.

Em' t~cdro os' q.ue.. ao ualtilcm~e-, por· ordem; .
de seus .Superio.res) pedem·· esmola.. pSfqu.aes tf-a.r.ãÓ ,
descllbel:to.·um- sac(o"para' as recell:er.<. .

Em· quarto. todoS~.' s: ·RHif§ic~osu,<- -á'~'q'ue:~ p0rT
aucroridad~ Apesto1ica s~ ..· co~c(ldêr:ãó-. os . lriElultàS"~
chamados ~ .:1kzbi/o .relenlo.-': .·advcr.tiodo. pOJ.ém· , ..ql:te··
cadà um-dos ·taes .R~Hgiosos, a quem os ditos lridulo(Q~ ,
se concedêt:ão, 1 •.se.rá; 0l:Jtig300. a .vir. pedir-fi€)s ,urna
lkença ..pllra. anda1'·sch a :qual se lhe ·concederá ?,y"o(Jlis :
e.sendo achado; -sem) a...dita<..licença 1..ficar.á ..sujdto. ás J'

20bred itas peR-asi .
Em- 'QlÜT:l~(!) e"'1I1t·hno·..lu'gar ·todos ·os .Religiosos..·.:

.J.!a~n~".E~ ..~SWng,çjJ'Q.s ..J._ 'l~.c: ..sem licf.nça. leg~tima:..<



viessem dos COllVent.0s visi n hos " 'ou 'remotos .:tos ~eus

d« Lisboa: os quaés .Religioios sómente ao entrar e
ao 'sahir da- Cidade poderáõ andar sem companheiro,
(;0 ,Eanoo. que não eaião das Tuas, que vão direita.
ment~'ao Ca!1vénto .. paF3 ond.e se.-encaminhão, e
'teflhâo 'comsigo as obediencias 'CostumaGias', seUadas
com o seUo do: Convento, donde. parrem ~ e nellas

. elfpl'eS$0 o dia, em qU,e paruírã@ do seu Convenro,
~1iJ,' 'Pa~~I1)-:JiQ de ·Lisboa.;· e no ,toGame aos Religiosos,
·ql:Je·Y1'lelll}lnãs q~intas, ou herdérQ'es do~ Conventos,
·se.si~dât:a j que-: estes padel1áõ 'vir .aos seus Convçntos.
'e voltar delles para as ditas quintas., ou he1'dades,
'IS~(Ü ,cómpanheiro .. com tanto que vellhão e voltem
pdo caminho .direit0. e tragão Patente de seHS Pre.
~ados, ppr que .conste serem moradOfcs nas taes quino
t'!S. , ' .\

E para qUe nen:Hum Religioso,' nem agora, nem
pelo tempa adiante possa allegar igno'rancia desta nossa
d~terrninação. ordenamos e respectivamente man.
damos a rodos o~ Geraes, Provinciaes e Superiores
l.oc<\es., G,e. Cíl.Jà1-quer Religião e Congregação que sejão,
a leirea i QU ,fação leI' ,publicamente 'em Capitulo j c
del'ltro lae, ·'um m~z no l'nandem a copia de11a com
certidão de havêla publicado t ou feito publicar, como
.acima, sa. contém. Dada debaixo do nosso s\gnal e
Se-ll~,. Ljs~pa', etc.' J -, > , ~
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Ord., Liv. $. Tü. f'2l).. :á íRubr•.

Du.rttfJ , ttn qU( se determin.o", qU( as Cartas dê Segu'YtJ",
. sendo uma 'vez n/lodas na Relação J se não admi/lirião

Jt'gllndt1J; e qlJ{' concedendfJ-se 11 111a , se não poderia con
ceder ou.lra" senão pelo Dpem.barg.o. do P'0rP.

POr haver, most'rado· a· experiet:lcia a facilidade.
com que frequentemente se commettem os crim{'~

,nestes Reinos, ou seja p'ela maior malicia dos homens,_
ou pela cala.midade dos tempos;· e desejando eu a~har

,os m~ios. ds::, ~e podere1n)' evitar .os del~G.tos , e de sere~

.cas&igados os dehl1qu.entes , para .que assi J seJ.T1 ~scan':

.dalo da Repub:lica , nem offensa da Justiça tenhã9
as lçis a sua..devida observancia: Fui servido mandar,
ver e·considerar ,esta ~nater,ja'na Me.5a do De;sernbargQ'
do Pé\ço, com .toda- aqu{{lIa ci~cu.JTl~pecçãe) que a,
sua ,gravidade pedia ,.·e ~endo.-me consultada: l;:Iei,
por bem. de, manda'! reconll1'lend.ar apertadamenre"
por este Deçr.ero J. ao Conde Regedõr da Justiça ,.
do meu <::õpselho de Estttdo J. qu~. faça ~xe.clltar as
Leis com _.inteira obse:rvanc·ia·" sem int.e-rpre.tação a·
favor dos Rçqs-) pelo pedir' assi J no tempo pr~e;Ote t_

il poa ,ad,ministração :ç1a Ju~tiça; e com e~p'~cialjd~de
~e obser-ve:m as.Ort/maçoês do Liv.. 5" '1ill .•6 8 J e -1'27,;

&. fino J e o·t:X\ais.. L, que contém ;na sua Rubrica J .e no
1il.. J 28; i PQrque-·... ainda.que topas as heij geralmente
,d,6vem ser· guard~d~s como esteas. as te,m o tempo·
Plais s:s~1,l~G,id.as. J., <:! da sua ~,xecuç-âo' depende ~erelV

ps ~elictos. bem castigado~, me parccêião dign,\s de.
particular recommendaçã~ ;. e qu~ os .deJictos: Cr:':P.itaes.;
se s.en.t.e~c...êel1) ~Bl!lm.ariament~ naqu~lles. ~asos--",. que,;
6~ acharem prov·ados; e·qu? nos. li v.l'al}1e,nros ordina:_
!los se cortem todas as.dil,açõ.es I q,u.e os .({eqs affeqa-.
~Gn.~a dila-taItI,ll as _~us.as,J, e ob.v.i~u;em. as p'~naS'.



~esl:ab.cl!:_çjdaq~~Ia Lei; e_q,ue~o.s_ReQs).que'est~ pre;
"SOS PQr ~casos gl!aves.. se sentencêem dentro,tm seis
tmezes ( [ ) i-n"dispensavoelmente •.dando-me coota dos
que são, e dos que estão ~entenceados: que os degra.
'dados se manâem -embarcar para os ,s,eus-degredos:

',e que na Relaç~o se não condemne para as de~peifas,

"senaà 'iesp'e~çi~.amente aOÃ .annos de degre'do., haven•
..do-se sempr:e consiàeração á qualldà'dé tlo dç:grédo., e
'-á part~, para on'de os R os ,são man'dados : e procurará
'tO Regedor com especial cuidado. que os Ministros
"<Criminaes -vivão nos seus B::lirros :'e'que'toclos" 'cem
·os seulS Alcaiçtes, 'randem de noite, ~jl'Jstanclo)com

.elles;n temp " fórma'e repartiçâo','c(')m que devem
fazer a'S'ron&s::' e 'que 'os taes 'Minisúós ~com efferro

:guardem b que tlispoem o Regi mento' dos Bairros f~);

·'e para que assi' o fação, -mando declarar,á Mesa'do
'Desernbargo do Paço, que rrenhuma Residenti'a :dos
'Ministros "do 'Crrmé éiesta 'Cidade 'sejá :sentcnceaâa.,
~sem constar póI"cerüetâo do'Rege'dór da'Justiça, que
:,guardou o R'C'gilnenro tlos'Bairms ,comO'..era' dbriga'dtJ,
:E por ha ver -enienliitio • que não 'basta' O" reme-dia, que
"fui-servido dar nas Cartas âe Seguro, mandan"do ,Aue,
'nos casos· de 'morte se, lhes 'deferisse. em' Relação (J)"
'hei por bem f,' qu'e de' hojê em diante' e 'não possa
,:admitti.r segunda petiçã'o para Cartas de-Seguro j e q~e

"sendo uma 'vc;z 'negada,s'.em 'Rda,ção, não pO'ssão'mals
,ser com:eCJi'd<ls": -e para- que' nos'cr1mes 'se"não'perpe•
•tuem os livramentos, ficando' com -as Garras de Seguro
'os delictos sem 'castigo • e os delinquehtcs na prese~

llas Jusrrças. 'nenhuma Carta de"Seguro 'durará malS,
que por tempo de um 'anno; e pass-atJo esse" os rcos

,serão ,presos; e' qUem le> ,tiverem 'justas 'e '1egitimlS'
-causas., que lhes impedissem acabar as seus livramen
lt'OS no telnpo' referido, ••poderáõ -recorrer -á 'Mesa ,do

.(I),-v. Alv. de ~I de,Março 1ie 17.<\2 §.~.,
'(i) 'V. Alv. de ,25 fIe Detembro de 1608. ,
'(S} N. Decret. ilb 2i\ 'de'S~embro àe J678~, C 'AlV. Clc '110 dC;J''''I1~

~c 169~. •
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-

Desembargo do 'Paço ""g~e lhes po:<fen1 -prorQgar ,até
lJutrO anno, com denegaçao de maIS tempo:' e cornO
tambem ·os Coutos se tem 'visto; que são mui pre
judiciaes, e que 'neHes 'se nao ',guarda 'O -que 'as LeÍi
dispoem ,'havenoo 'cessádo com o 'Curso do:rteml?'@s
áqueJIas' causas, ..por que rorfio-' concedidos, não haverá
neste Reino 'mais Eouto algum; porque lodos os setJ1>

Privilegios-e Doações 'hei por derogkdos, por qualquer
causa que se conced~ssem, assi) a-.pessoas ·Seculares.)
como Ecclesiasticâs > -POT -não'-ser justo, que se COfi

~ervem aquelles Privilegio~., que se Bzerão prejudiciaes
.á Republica; e que difficultando o castigo dos delin.
-quentes., $Ó servem de facilitar os--delictos. E pela
'Via, a que toca, mando fazer ~('i (I) com todas as
'declarações necessarias, assl para. a extincção dos Cou-
tos I como para a limitação das 'Cartas de Seguro~

gom 'de,rogação das 0,.:den'~~ÕeS' e.m C,b~tr.arto. ,(\)'·-Gon...
de' -R6gedor ,das ~usti'las é tenha a'ssi entendidó i e
DeSta .cronfoH\l idade ,o fa:ç.a eiXec.útar com· aquelle zêlo
e cuidado, que corresponde ás obrigações da sua
pessoa e Officio! Em Lisboa a J 3. de Setembro '<k: ~) •
.lá9U' <, '6àm -Rubríta -de' -o/,ui .Iv, 'dgui 'dé.\ .

• J "f t

Liv. 10 da SD,pplic·B.ç~~ foI. 5<\:3. l:l ':':k' I.:.

. • ~ ·Ord.-Lj~•.s:Ti.t. 76: c'á -iubf.
, _.. • t J ~s

Dec'rl/~, ~/m ~ue sç ttéom1~ekdou -se ~irijse dévQ.Jsa tadtrS
: os ám/i~ -do ~/rãv~ssadofes fio 1;; 1- gue aos culp~;fqSI
, .se' náo jJas'sásle CarIá tài S(guro. '.,

T~~a~ 'co~~~.~~r~~~~ .aol.q~·e· se ~e' teprescntou FOr~: I69~
P~~~t:, çlohd,OPOP áªs, ~\l.h1l'i.ri~il§ ,.- que j)~ 'lnq Rio rld;ta .
~!d"i{d~ , :<;tosc.gr<ín:dçs,.préJt1!:ZQs. 'q'YC, re&.u-~tavão P, .

I ' ' • '" " L 'J r 'Y" (1 UrJ· c
•.(J'·V'. Alv. d'e IO'Soe J1IrIeiro'Gfe T6l:) JJ I • ~. , • "

j)ecrett. , Caril. elc. CJún. 1. Gg



Za~ganos. ~ atl!aves~adores do Sã}') assi Nllturaes,
~como E~irangeiros: FYl servido or;denar se guardas.
s.em exa.ctaroente os AI varás, Regimentos·e- Posturas ~

.qlJe híl r),0 Senado da Camera sobre estl materia;, e
ijue pelá Conselho qa Fazenda rnândassem· tirar de.
'~assàf~odos. os anQQS; e que aos culpados neste delicto.
s~ náQ passem Cartas ac.,seguro. Q Cónde Regedor 0,

renha assf en~endido , ~ o fllrá executar nesta confOf...
Il,\,id.ade. Lisboa I de Março..de-1692.·

j) , • , ' Com Rubrica· de Sua MagtsüJdt...
Jl.h,: JQ da SQPplicação f&l. 345.

i: )

; (

od~ L~v.. 2., Tit. 63' á. RUDe•., ,

1)~çreto, etl~ .q.ue .se r/e.ttrmiftjJu , flu#. h'aVl!wlO' conheci/1U1I/1l
~ de fJl1.'l1lJ,~co1tJJúo, nas p'enda$~ ti' EL Rei. je possáo. ,estas,

rçmQvdY,J . .sl1111.em,bilrgo de não, SeT(m ,ll~ partes oil,vidas•.

1fSt" '
1;692:, r br 'quanto vã'<> cr~scend0 0s,c~nluios. na·s·ãrrem~

-rações' dos contratos e fendas R~aeg, com .grande. pre•.
juizo de minha Fazenda :e' dás- precisas ne€essiEtades
do. Rejno) a que as.ditas .rendas são applicadas, para
o que nâé· tem- si-àe-ba-st-ante"a-s-1.;eis· e providencias,
que nos Regirl)evtos.,. Oeqçtos. e.R~ipluções se tem
dado, por se 'ter'entendidb-) ef-ue'!para se removerem
os. taes :contrac,tos já ~rrematados.~,dev-em ,os Contra.
tadores ser. ouvidos., solWe o .qu~ se faZiem. as causas
ordiharias', e não se consegue o'efPeiro ,qu convem;
e ordinariamente sllccMe , 'que os mesmos, que com..
rnettêrâo os conluios, nâo·sómente fido sem .castiga,..

•ma 'lógrãg:'Gjl €Onrrat0s-'~ .que 'ln.d'a..namenteJ arr-el1fll
tárãa.:: ~~i por ibemtcie:. dealara.r·'t t\I.ü~ €I l!Ja·lq~él'· prova;
cw 'pr-asumpçâo ,.que 3.a.r·bit(lo..,dõs')Mlhljst.ros da Con..
..elho parc:ce,r basté\mc.ij'l[a: s.e. r'Ul~v_e..[ o. c..ontra.ta. se-
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C li. 'R T .A S , ~ :l~e.

'pó ia logo lIa-ver por em~vidó-' ~ ~mbargd 'ê~s
pà'rfes não 'serem ol1vi-da-.s;' porqud com esta édndíçâo
se lhes arremate;, e aSS1. se QeeJ~J'e., pa-ra que Ve.fJ1ia
á no~icià -dos que forem lançar, 'se'm :preju~o porém
das mais penas. em que. peJos ta~s co~luios ~~rre...
rem; para cujo procedimento então serão 'OU'vidos'll
.conforme as Leis e -Direito: 'e no caso de.se T·e..mo.
verem os contratos péla dita c~usa' d~-:--~nJuio • se
entende. quI.} hão de perder a's ptop' nas·e todas as
despesas, que tiverem feito. Lisboa 19 de Abril"d-e
1691.: Diogo de Mendonça Corte..Redl.

I Li\'. I"õ d'a :S-u-ppHce'Ç'ão' f'll. 236 vers,

Ord. U~. 5. Tit'-3f.• ao :ori.nci-_I J ,_~. (.

h'ecre-tõ 'só"bú 't/ fJ1esm~ ~dtêrla do de 3 de .A"gOJ,Ú' je ,i(j9t "
dIZ obJel"lJancia dé oulfa Pas/oNII do "":.Arcebispo de"R80
.{ies t Nuncio de]tf Reitu.

P . J

~,'0r m r6fÍ~esenta"r'lg NrC:ebispo. de -Rn:odes" Ntrn.·1~9~
-éío ApoStolico neste~ :'Reinos, :bS :gra-ndes ,irn::onve.
·nien-res ,"çrtl'e resultão CiTe os: Religiosos' anél:irém· sem·
'cômp~nherras 'peJa 'rua-s de:sta Côrte., que intedtava
prohibtr pdi' suá' Pastora·r., a quàl me fez 'presente , de
que c.o'n'r esre De~reto remeno a copia, comO' ta'l'nberrt
-a dá"sua Represe'n'tarçãó, em qu'e me' pedia ajuda do'
6ta'ço secuHrr na fórmit • que fleHa se contém; a qual-
fui -serv ido«cbt!ceat'n;nle, pbr~entenóer'seI' justo' d'Seu
tequerimeIitb, e conveni-erl'tc á- maior ótilidacre das
:Religiões: '0' Conde Regedror', áo meu' Conselho de'
Estado, ó tenha 'assi e11rendiôo • e'fará-, que os Mi-
f1i-stros e Offic1a'és 'de Justi~a dfrn ajuda do bta'Ço secu-
Yar, para s~tem I€va'dos aos seus Conve11 toS'• oe entre-
gues a seus Fretados os Frades. qu'e f'Ortm·delIes-sem'

Gcr 2o
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~<; Illf>a.n~j.rostias:h~d.os~,: para que os'septepc~em por
ifl,GU rsos l1.as pq1as da ,dl,~a Pastoral. Em Lisboa ao lo
<!e Sete.mb!,o de., 1692• .

.. Com. Rubrica.de··y«a,t M4g~sfad(••

• ~v: 11;1 da, Supplicação ·fl1l. 547'
t .... • •

Qrd. Liv. I. Tit. 16. á ,Rubr·.

Decre'to ~,.mi', qae~,!c df!C1'minert' , que nas execu{08S 101;
legadl}s pio!. nálJ cu!npridos •.per./enctnle,s flO Hosp.iJat.,
se.. nif,Q p,assassem ,Carias sub,s"a/Jl.ritZl.. .

-:lI (5..93. r~p~t1~t~ d~ :r(?~~qàr e. hrt!~0.~: ~a' M~sa da ~ise'"
ncordla c Hóspual'Cie Todos os Santos desta Cidade-·
s~ )U~ fez ,p,rese~!e •.q~e estancto aRpJicados ás.obm
pi~: do n~sQl'O.· Hos~~al.. PQf graça. 'd·e. SLlé\ Sa:ntidllde ..
iodós os legadcrs e sufthgios. '.v que, e1jl .,.tempo ha,bitl
~e não cumprem nesta Cidade e seu Atcebispado ,-se:
d.~i xão de executar pelos Testa m~nteiros-.e Admill,

• ')~.1 n~~t~o.r~' dos'ditot-le.gad-9;Sl~\Dba.r~çasern ... o c.umpri
. ~:tyI1.to <: sa~isfação'Jd;elres.com ~çar.t~s,suqsratori/as, qu

lp:lpeqáq"na Rela,çao. com.;~s .<q,uaes suspendem a, exe'\
cução -por lnuitos"-annos.; e por.. is.to,.ser de gr.allde..
pJejuizo, ao. flospitaL, e contra.;a ,Ordenaçáo,.no .Li'Ç. r.'
CJ)/. q2..§.-2,E~, ;:Ih1e só ?drpitte appellaç~'O nestes casos,
Rq~ ~spaçol- de; sc;is.. me~eh e p.i1spdos. elles .manda.
executilr as seIF:enças. t, qfle no dito, (ermo não tLverem
m~lhqr.q.{I1entoi: _Hei PQr .be;m • se. n~q pªssem' .seme...
Ipal1tes Qar.tas, çe Sl:lstar •. c de;clara.r: por. nllllas .todels
ali q4e ~e tem passado '•. e, que sem embargo deJlas., se
((ém..á ~"ecl;lç:ã:9. ·as )selJtenças, dad'ls "sobse contas ,dft
tçstamentog ç ultimas, v0ntad~s, na fórma da Orde,
n_aç.âo. O Chanceller da_,Cas,a da .Supplicação o tenn~
~~$~m<~ntendido J p~" .~e.st~_~qJ}l~~~iA~4c; s~eÃecij.~



ta~;j'tendo {:-uiêlàdo ·de glosar; a~Haes CaTtas.d~ substa~

eras não d€ix,e passar· pela Chane::ellaria: e desta min~~

Resoluç~Q,se fará.~ Assento nos· I,lVHJS. da ReJaç-ão., pam
que·: venha á notiGia de tGcivs. os:· Desemb.argadores....
li.isbpa. 2'2 de~Ma io de 1 693',

Com Rubriça ie.§Jta. Magestat!f. . I

Liy•. xq da Stlpp1icaç~o Pol', 551.

Or4. Liv.4 Tit. 60.. á' Rubr.

Decrelu, em 'que u resolVeu·. que' 11tJS ratoS', em que/tZ"7
OrdenaFáo alterar algmna (OU Ia , que r-espeite tiOS Regi"
mentos., se ha de guardar:o que estiver dispoJlo 110 DrdeJ.
l1a~áo ,ficando na 1}J(li,s.. em..scuJviflJ'r. os Regimt1itos•.. .

DAhdó-m~ conta o Doutor Do~rigo;s Coelho Rei 169lJ
dono:da dúvjda ... qu~ se:offe-receu ae. sel'lteJle::ear de
um feito dãs execuções dos Contos t sobre- se· haver-
de guardar a Ordrnaçáa do 'Liv; 4" Tit. 6o~ pdà"qual i

tedos os bens dó marido- e mulher t assi moveis,. como>·,
de rai·z ,"são obrigados-ás divida dos mari-dos, .pro
cedidas das. rendas, que tomão. sem outorga' da~ ..
mulher~s <, ou (y. &gi"unto~da ....Pàzmdd·no Capitulo ] 70 ,.,
g.ue dispoem o contrario t em q~anto manda, que .só .
na.metade·.dós bens do"mari-d'o se.faça execução; .par
quanto ,0- Prblàgo da Ordenação ,.. que.' revo~a" todas ~

as Leis e Ordenações, até, áqueIle tempo· da"Cõmpi--
la~ão nova estabelecidas·, exceptuou o Regimemo-da'
Fazenda· e.. Ar.tigos .das Sizas. que ..manda. guardar in
teiramente ; .. du:vidando-se juntam'ente, se. a . mesma'
Ordenação, que. falia .só nos Rendeiros, procedia tam
pem nos Almoxarifes, por· ser exorbitante dó. DireIto
'Pommum: Fui. servido mandar ouvir os ]u.izes da :
flWs,a. hq~e .!QIão. do contwio 'p~re.c<:r .,..,da!1?Q os se.ur· ,



ítJllaatn-e-rítos po'r'escrifO'; e mandaFldo vér·~om·tod~
,:a circunlspecçãO' 'e consul~ar esta mareria no Co'nse..
':Iho da Fazenda e na Mesa do Dt'sembargo do Paço.
conformando-me com o -seu parecer: Mei pdr '[;em

,.dedar,v·, que neoSte caso, e em rod(')s ·-os mais., -em
·.que ;t'@rdenação espe:'CÍalmente dispuzer. is o he o
'oque se de~'e guardar J ficando 0 Rr:gimenro, ou OF.
!-.denação da Fazenda -em seu vig0r.., pára se guarda.
~r.em int-~iramentc no que 'a Ordenação os não alce.
'rasse. E na segunda dúvíd'-a. por ·ser .materia grave.,
pelo exempl,0, q.u~ ddla Se' póde ·segl!lir : :Hei por
b.em ... ,c.{l:le.coll'1 @srJuizes,. que na ,causa são certos,

,e com os Doumres Antqnio de B-rit0 'Pereira. Gaspar
de Almeida'. Fraf.lcis"Co M,)tJsinho ctie Alb@quetque e
'M,lnoeJ d,\ Cunha 801rdi,noo .• se 'sentenGê(! ét caUS<1.;
'e da. seillle~ se' me. da.rá· conta. para eotão ordenar
-o q ue for ,s-erviclo. B Conde Regedor o tenha assi
elJtendil'i J e nest:a sonform idade o fará eXClcútllf.
!Li·sboa & d-e Julho'de J69':). •

Có'n Ru6riNt' de Sua l'.1'<!ges/adce

u..v..u. da.~ppliG~ção fól~ 5.

D.E a R '.E 'T'~ ,

.
.Ord. ,Liv• .5.' Tit. "9~' :.§.: 4,'

DecrEto. ~'n q-ue se ord~na. J. qu~ aos Escravos st·n~o -p01Ih'
ferros. nem tnflláo ~-m cadê", mais apala.da .por malt
,dads de Setl tClfiJor.

J,693 P.e>r ser inTormadb J que nas taaêas do Lit11oeir~
desta Cidade se poem ferros a algumas pessoas .• qú't
a ellas vão, sem justa c'crusa • ·e as me(((em em prisões
mais apertadas do que pédem as c\:.flpas. por qodbríó
presas; e que ainda com algumas se passa ao c'X~e'Sso

de serem maltrátadas· e casrigada's: Hei pórb'tíi)",



C .Ao R T Â'S l.. 1lJ'.C~.

que os Esc'ravos" que rã"rem á'S c~d'êÍls por brdçm de
algum. dos J(j Igadores ", e pGr casos leves-; _o~. só. po{
requ~rimento de seus S~nhores., não sej50 molestadO'll
com. ferros ,. nem· mettidos c:m prisões mais- aperta:oo
das t ql.\O aquellás., que bastarem P,3l"a a segurança; .
porque só:. naquclles - c-asas g~ ·ctimes graves, q-t!(!
p~djrem segura nç~ pda qiJal i dad{l da tu Ipa, ou da
prisão, ou em . casos c--<.Jn1roettidGs nas mesmas cà~

d.êas, a· que os ferros· servem· de pena, seJ podetá
usar delles contra os taes Fscravos., EJÚ otaras qtJaes
quer· pessoas li vres-; e se. lhes nãd pdderá dar outro '
algum castigo mais,. do que aqlJeJ.)~) q.ue pel.ãs: iei~ ..~
for permiE-tigo, por não ser just(,), que· esteia~ Ii ,
arbítrio de um· Julgad-or ·manda-r .prender-alguma 13('&.'
sea,por.;respeiros par.ticl}li!1re§, .c,que·ná prisã(j). seja..
vexadacom.fer·ros "t_ com o r:igoF da prisãõ , ou outro·'
alglll1] g~llero de castigo. Ao Regedor da J 'stiça hei·;
por mui recom mendada a observam:ia .deste.DeCfeto;..
e contra os Carceteiros, qu'e o' cdnIr'ario pel'r'nittlrem t

ou fiy,er,em, se· mandará~proceder com a demonstração·,
de castjgo-, qu:e for jun . :ktsbolf a 3Ó' de Setembro\\
de 1693-... Com; Rubdc~·.d..e -Sua,. Mages/ade•.

Li", lO. da'Supplica~ioJol. 367'.,

'.

Ord. Liv... I •. Tit. 8'8. §." II-~'

D"Urt/c. tm· que se tlUm-dau aJuntar tlma p,ropil1a ígrtal; i
águe .Ieva cadtJ um dos Ministros em cada .~rjllUnaA,

para II crjaf~() das· eng;ilado.s•..

POr se- me representar 'ass,i' ·pela·. Mesa-·dos· InflO. 1693
centes. a cujo cargo está a criação. dos enge-i.tados\.
(!~rno pel.a Mesa da Miseri<;Ofdia~.a que eS>tá subor..
d1nada.) o gr'lnde··numero. de crianças; que todos ·os..
~s Eere.ccm EOf-J falta .de cabedaes b~staI.ltes.-.para. a..
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despes'a do granâe Rumerô, que cada anno se-expoern
.na' Roda do Hospital. mand~i fazer uma Junta de
Ministros, ,e considerar os meios t que poderia haver
para remediar um tão grande damno; e entre os que
se me apontárão t foi o de assentar em cada Tribunal
uma propina. igu·al á que leva 'cada um dos 'Ministros
no decurso do anno; e ponlue esta materia he·tamo
·co seHiço ,ue De<>sJ: Hei por 'bem, que o ,Conde
.R,~gedor ·da Casa da Supplicação desta Cidade faça
.asselil·tar !'las folhas, que se fizerem das ditas propinas,
~, q~ se ha de dar 'aos engei tados. do primeiro ·tle
~aneiro. que·vem, em diante'; e offerecendo.se.Jhe
~lgul"is mei0s ~ com que se 'possa acudir á criação destes
-ihnocentes, lhe encommendo muito mos gponte com
.toda a brevid,ade;' e o m~smo mando advenir aos mais
a'ribunaes. ·Em. Lisboa a J 6 de 'Nov~mbro de 1693.'

. 'O;m 'Rubrica de Sua .;1/lfza.

.:~,.

u ~ .1

---;--------------""'lO:-

I.i~. 10 'ua S,!p'plicaSão foI. -188.

'ardo 'Liv. I. ~it'.75' §. 1,7'
• l J I I

f.-urelo) em qUf! se du7arou, que os homens dos Alcaide 1

:ou'Meiriflhorpodem ser negroJ J 'ou sejão tivrts, oU
~a.plivos..

J. I .,- •• _

\1693 ·.P'mcrs -razões) q\l'e s'e 'me 'represerit'árão 'por 'pllrle
de Amara da ~ta ) .Mei rinho das cadêas da Côrre,
-e dos Alcaides Luiz Parinete e Llliz SoaTes da Cunba,
'-sobre a dúvida) que se offeréceu ao Chanceller, t(ja

t. • L C"'asa da $uppbic'ação" que'S'ePJ,e de Regedor'da ]Ú5t1ça,
,em assignar os- roes dos 'pagalllenros dtls homens .da
.vara) que teom dles servem. por. serem alguns ~re~os:

J'uí: servido r-eso!ve,r,. que ·nest.as varas sejão aQmIttldos

~s. homens pretos, 'liv,res J Ol!l 'capci v-es J <e q.ue .~e lhe~
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pague o tempo, .que tiverem ven~ido. O, Chan~ellel'
da Casa da Supphcação o tenha aSSoi entendido. Lisboa

- 20 de Dezembro de 1693.
Com Ruhrica tU Sua Mages/lde. .

Liv. 10 da tiiupplicaçãll foi. 3F'

Ord. ,Liv. ~. Tit. 92. '§. "l.

DmetlJ t -em que se declara, que 'CS/(l Orde11t1{fia s6lf1tTt/t
procede naquelles, ')u.e sendo peiúJs e mechanic9s, chegárá,
a lograr a 'hol1ra de Caval/aria, deixando os. OlJicios e
furcict'os ·me'cbanicos í que com el/a se não podem compa.
deur.

ANdr-é de M~randa me representou por uma sua I 6~4
petição, que pertendendo, como filho 11lttural de
Antonio de Miranda Canipello J e provaA~o MO Juizo
do Civel da Cidade, que o dito i-e11 pai eFa homem
meramente peão, offieial meehanieo cdo offic1{) de
Cordoeiro, que tinha e tivera sempre até á hora de
SlIa mane sua loja aberta, sendo 'tido e haviGo por
rnechanieo, indo rcpe-tidas vezes á Casa dos vinte e
quatro, e sendo Escrivão do Povo, e Irmão da Misc.
ricordia -no numero dos mechanicos j e que proferin-
dO-ge 'Sentença a seu favor, fundada na Lei do Reino,
que admütia ao filho natural do homem peão I ou tido
e havido por tal, á sua herança, fôra appeHada para a
CItS~ ela Supplicação > aonde -se rev·ogára , 'com o fun.
damento de que .. s'upposto qu-e o pai do supplicallte
~o tempo, que o houvera, até á morte fôra Cordoeiro,
Com tudo, -quando já o supplicnnte nascêra ,era nobre;
p~rque eu lhe fizera a mercê de o tomar por Caval-
lelro da ea'sa, com moradia de setecentos reis por
~ez, e um alqueire de ceváda por dia, -entendendo-
se t que este Foro dava nobreza politica, 'Sendo alias;
de: Cavalldro simples, que costumava dar aos Offi~

Decret!.) Caril.) ele. 7'om. 1. Hh
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cia~s mechallicos.da-minha Casa ;como o dera ao ditol
Antonio de. Miranda., seu pai; o qual Foro não dava
nobreza alguma aos tae~ mechanicos , se fkavão exer.
citando seus omeios vís ;. porque) ainda que fosse Ca.
valleiro. não podia lIsar do privilegio) não só por
não ter armas e cavallo, como requeria a Lei no Liv.
2. 'Til. 60. mas po{que o Foro de Cavalleiro simples
não se achava) que tivesse privilegio de excluir na.
rumes) e se emendião admittidos, e ficava sujeito
á regra. que falta dos mechanicos) como se via do
exemplo) que punha a Ord. do Liv. 2. '['iI. 33. §. 29.
principalmeme usando seu pai sempre do offieio me.
chanico, ainda depois' do pri,vilegio, o qúal não era
bastante para excluir o filho natural nos termos da
Ord. Liv. 4, cril. 9.2. §. I ; e que) ainda que o privi.
legio fosse dado, como a Cordoeiro da minha Casa I

era necessario, que ene não lIsasse mais do offieio
mechanico de fazer cordas;. porque então) tendp ar.
mas e cavallo) podia.levamalo a nobreza) e extinguiç
a mech~lI1ica. porque no exercicio della não podia
gozar do privileg,io de CavaIleiro; e porque toda a
sua justiça Rendi,a da interpretação de àj,to privilegío
do Foro c;I~ Cavalleiro simples, o qual só me com~e.

fia, me pediR lhe mandasse declarar o dito privilegio
do Foro t e ordenar CIO Regedor da Casa da Suppli.
cação. qual era a minha tf'l1.çáQ. em semelhantes eon·
cessões. para cessar a grande dúvida. que oecorre
nesta mareria sobre a intelligencia da Lei do Reino;
E mandandq eu vêr a düa perição juntamente COI?

~:lUtra de Antonio de Miranda Campello, filho ~egl.

timo do dito Antonio de MiraJ;da) em que me repre.
sentava. que o diro seu pai gozavã do privilegio de
ClvalIeiro da Casa havia já. vinte annos. antes que
houvesse o dito, filho natural) e confOl:me a Direito não
se p.adia entender s~r peão) supposto úvesse a fabriq
~ lOJa de Cordoeiro) que nunca exercitára, por rer nella
pfficiaes examinados., mandasse ordenar se lhe désse
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vista da dita petição t 'para dizer sObre eHa~a jüstiça ..
. que lhe assistia t por ser esta materia t que tocava na

honra e fazenda t como tinha mostrado lias autos;
que estavão pendentes por embargos: Fui servido
declarar) que 'Ord. do Liv. 4, 'Tit. 92. §. 1. procede
naquelles ) que sendo peãos -e meehanicos t chegár'ão
a lograr essa tal qual ,honra de Cavallaria simples»
't para a lograrem deixárao os afficios e exercicios
nlechanieos) que com clles se não podião compa
decer; porque ie o que he verdadeiramente nobl·e.
usando do seu offieio mechanico. renuncia a nobreza.
como sería passivei t que o mechanico e vil a adqui
,isse ? E este entendimento prova a mesma Ordenação
·no diw §. 6) não sendo o que assi costuma andar a
·Cavallo off1cial mechanico; porque o contrario sería
,avaliar-se tão baixamente a honra da Cavallaria t que 11

houvessem de 10grar homens mecha nicas ) sem' aqueI..
les merecimentos t para cuja satisfação .estns vantagens
na estimação se iM·stituírão. O Regedor da Casa da
Supplicação o tenha assim entendido. Em Alc.antara.
cm ]0 de Junho de 1694'

Por Rubrica de Sua M'I1gesJade.
Liv. 10 ela Supplicação foI. 364 ver~

--------

Ord. Liv. I. Tit. 9. §. 12.

Carla d' E/Rei para o Governadol' do Porto) em que decltl
ra, que 110S recur.sos só devem ser OIl'f.Jidos os Recorrentes.
o ProCTIrador da Ceroa) o Juiz Ecc!esiastico. e niio a
Recorrido.

çHanccller da, Helação do pdrto't A migo. Eu El- 1694
Rei vos envio muito saudar. Mandando ver a vo~a
càrt _I em 'que'{ne déste cont'l1-cla'q.ue o Juiz·.e,Pro
rClur~dor da Cor~~i;l v_as ,del'âq €ífl ·Mesa .gr~Q) de

H6 2 .
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naql1elle Juizo não haver certeza de Estilo. sobre li!
pessoas. que ha.vião de ser ouv-idas nos casos de re.
cursos t por algumas. vezes se ter. admittido e mandado
ouvir a parte .clos Recorrentes t e em outros feitos- se
lhe ter, denegado vista ;. e comOJ a \lariedade do Estilo
fosse prejooicia}.., CQnvinha tomar-se Assento para evi.
tal' a <wnfllsão t e não tornar a vir em dúvida ;' e que
propondo vós esta materia Gom os- Ministr<ls t que
assistião na Relação, par-ecc!l'a a oito delles ,. que nos
casos de- recurso se não devia admittir, nem ser ouvi.
do mais· que o· Recorrente e o Juiz t de quem se
propunha o aggrav.o t e o Procurador da Coroa t que
assistia; e outros- nQve Ministros forão de parecer I

que se devi~ tambem admittir e ser ouvida a parte
do ,l~eco~rent~_para melhor instrucção do aggravo:
FOI ser·vldo reSb4rel', que sem embargo do· Assento
r.ef€Iido t. se observe nessa Relação- o·que nesta materia
se pratÍca na Casa da''Supplicação e Desembargo do
Pago, em que nestes casos he só admittido o Recor.
Iemc e Procurador da,Coroa-com o Juiz EE:c1estélstico ,
de. que Sfl aggrava: dê ql:le me pareceu avisar-vos,
para que assim 'se haja' de,executal'. Escrita em Lisboa
a 30 de Julho de J 694, REI.

Para o Chanul/er da Relação do PorlD.

Liv. d~ Esphera da Rela~ão do Parlo foI. 54 Ters.

-.-......------------
Ord. Li-\'. I,. Tit. 62- -§ •. ~8.

Dftrflo, 1m que se declarou-, que 001 Pro'l,wlores toe~/1JfI

rever as contas dos Orfâ()J)- t' lomar as que os JlIl'zes
niio liwssem t01lll/do.

).694 POr Alvará de 7 d~ Dez~m~ro' de 1689 mandei
~e~lalar aque a~ Prov_ed~r dos Orfãos1e-Capel1as desta
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Cidade p'ert~ncia ~or seu Regifl}ento e Lei!.. deste
Reino provêr em tudo o que toca aos Orfãos-e
Ausentes, assj á'. ~er.ea de~suas pqssoas como de seus
bens, em que 'se' não poderáõ intrometter os Juizes
dos- Otfãos- j' <?oma-tambem, Ilever. a-s eontas dos inven~

tari'os" e tornar aquellas ,.q,ue não a-c.har tomadas· pelos
ditos ]UJi:z:es.- I' 'e provêr em todas as mais cousas, ~ue
se achão declaradas na Lei do Reino Liv. I. 'Iii. 61.
§§. 28·. e 29. E porque se me fez agora presente, 'iue
.os Escri-vães do Juizo dos Orfãos ti-nhão emba~a~aao " ~

o cumprimento e execução do dito Alvará com uns
embargos de obrepçãoe subr~pção',. e que por ó Pro-
vedor negar. as vistas I qJ.le lhe- peoírão 1_ aggravá.
rão para a Relação ,_ aonde se lhe deu provimento,
.mandando-se suspender' na ex-ecução do Alvará refe_
rido j e como ai Relaç.ão <hnã0,f,!f\ira , 'a ser~m... lhe pre-
sentes as· razões,' que hO!l~e para eu tomarr aquella
Resolução de tanta utilidhde. para os Orfãõs: Fui ae.r
vide·resol ver, que o dito AI vará se execute proJ:XlJ'?ta..
mente, e' que a· Relação não, tome conhecimento,
algur;n de materia, oll-requerirnento', que o·enc;ontre;
e que se os Escri-vies riv,l:lrern que req\lerer,)I o Jação a
rmim~ O· C<;mde Rçg~€lor...· da, Casa d.a ~iJppIicação o
-tenha. assi entendi~~, para nest~· conformidade -s~

executar... Lisboa· 2'3 de Ag9sto 'de'I;694'

j

fl, r • .. • ,. , r'·

r li Li', JO d.~. SUp'p'iii;aç~o tf~~' 57,5,.

't

... .
.'
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' ..Ol'd. LiVõ I. §. 3.
J~ ( ~ .. t'" .~.J

Decl'eto t 'cm que se mtNzdou tamat' Asurta/ sobJ'e a :dúvid,,,
se nas causas de stguros', ) flfI'c fa em óir hdmelJS de 1ICgo..

• cio) ha'vi4 de ter tugcW ta clartsula depositBria. '.J

POr'·parte. 60S- S~(I)r.aaore:s ~està ,Gidade- se me fez
presente, que'ma causa ,'/que. lhes. moveu· J0ãd Baptista
Casado, "Ba 0u.vidoria<fa JAlfandega I deSta 'Cidade.,
sobre'o segllrO-, que havia ',feito de um pataxo , que
da Illha d":l~:M!it~lêi~a fullia' viage-m palra a lBahia " se
pí'b.fer~rã@' uns .Aco~dãos na 'Casa da--Supplicução., pelo
Jos Wtaes :séIWl<t'ndou '-'quetos ditbs'Segm:@Olles depô.
sitas$em "ertr ~uizo ',' [ant~s l'Cle serém ouvidos, tudo o
qne imporcáiat o dito segUl'o,·e não:o premio sómente J

qu h.rv.i·ão Jr-c'Cchido, Gomo re~uerião. E porque es~

decísão"1"arece ser . anífestamente contra a dispos~ã1)

da Le' , -promulgãda l'tln ]'8 iie'Jal1eiro de 1614, pela
tpt1il')'se tn.ül:rla, que em viptudé :'da'clausula d@ppsilo
t"<1J1.ia: búbj §~â Jn:in~l!l<Hrl' oH ado .a dep0sítar mtlis.,
qu@lo -q~e' \1'olA'er r'e«ebído;.o Regedor da Casa da
Supplicação •.toIthe<a mah 'à,f ver ,f!.St~sraút.()s em Mesa
grande com os Ministros de melhor supposiçãQ, que
não sé-rn0 mellos de :on~e:} 'é 'O 'q\l'e for acordado pel~

,maior parte deIles t se daráJ exeçução; e.se lné/odara
fazer Assento (I), porgu'e hâ lvenha'Jmais em dúvida
ã interpretação da Lei. Lisboa I I de Março de 1695-

Com Rubrica de Sua Magestade.

Liv. I I da SIlppl1cação 1'01, 4,



Ord. Liv. I. Tit. 7. §. 10.

, .
C !\ R A s., ~TC.

Df6rt!Q, fi!. que Sua Magestade mandou, se a1JnullasutÍJ
umas .Cartas .de Seguro r, qfJe se l-inh!i-o passado I a uns
clllpados em descallJ<iubos dos Direitos da' Alfandega. I. i'

AOs culpados na devassa, que de Ordem minha
tirou o Desembargador Luiz Pimentel da Costa nesta
Cidade e Porro - e elem. dos descamínnos-dos Di
reitos da AlfandegaJ) se não pas&a:ráó Cartas de Segu
ro; e aquellas, que' estiverem já passadas antes da
Ordem vocal. que fui SCJ'vido mandar dar aos Juize~

dos Feitos da Fa1,enda •.pelo meu ~ecretario de Esta
d9" ~~ não guardará?, e s~rão. m1ebradas , guardan
do.se o Estilo, que sempre se observou: cm sem'e
lhantes casos. O Conde Hegedor da Justiça o tenha
assi entendido. e nesta conformidade o fará executar.
Lisboa 19 de Maio 'de '1695.,

Com, Ruhrica ae Sua Magestaile.
) j " .-

,ijv. ~l á Supplicação fq). 6. I. _. ~ .' .' "
, .

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

Qrd'• .r.-i-.;:. I. Tit. 88., §. 29'

p"~l~e/o)- em 'fj1{e,~ e ~d(C!aroti 'J que os Juizu Jos Orj'ãos
l

nao pudesJel1J arbitrar salarios ,ara, u~s 0f/iâaeJ. _.

POr me ser presen~e, ql~e no inve/.1tario, 'que se
fez por morte de Francisca Mendes Pereira. mulher
de Diogo Nun€s Pereira, o Juiz dos Orfãos, Antonio
Homem de Magalhães. oli>rigára ao mesmo Diogo
;Nunes a entregar quarenta mil reis) que havia arb~
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trado para os_seus Offiçiaes· e ar. ter .resoluto. que
esta materia de arbitramentos nos inventarias e par.
tilhas se não pr- ~'qsse J ª1'.si por St evitarem as queixas
das partes. como o excesso dos Juizes; o Conde
Reged.of das Justiças orOene. se observem invioJa.
velmente os mesmas Decretos.· passados sobre este
parricula.r. Lillboa 2 de Jl,Ioho de ~6%•.

Co", Rubrica de Sua Maf..8Jtade.

Lif.. II d;t SuppJ,icação fol. 56 verso
• 7"

- .()rd. ·Liv. r: Tit. 5. á "Rubr.

Decreto J tln que- se declara, que ·os Deumbargadom da
CaM. que servem de JUiZN .das Cttiwu do) Cap/Í'ubs,
passando para Aggravos, não polNm continuar 'Ta lIIwn4

• I ,I r

..r.trv.en!-J(L ,II

I ~ 1 ) J J f,

1 695 Porque ~ muita occ:.~ação dos Desembargadolts
. dos Aggravos não, dá ~ugar á prompta expedição,

que ,êenvem' haja' ii'os fei às dos Captivos e Residuos:
Hei por bem, que os MiIústms, que for(!m Juizes
destas causas, existão só em quanto não entrarem nos
lugares de-AggFavos; -e--t>a.ra -o ser~m ag()ra •. nomeio
,aQS I}esembargadores da Casa da Supplicação ManoeI
.da Cunha Sardinha J oe Antonio 'Barachoj Leal: e nos
~mpate~ J faltas, ou impe~imento de algum dell~s J

.nomeara o Regedor terceuo J na :.fórma .do Estilo.
Lisboa '7 de junho de 1695.' .)

Joseph Gàrdoso da Silva.

~ • Li~~ 11 da S.lIp'pli.ceção foI. 1-
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Ord. Uv. 5, Til. .76. ·á Rubr.

Oric1JI., 'qlJe se pastou' sobre a intelligenâa do Decrd~ d~
25 de Janeir.() de 1679'

JUiZ de Fórá, ~tc. Eu ErRei vos envio muito sau- 1'695
dar. A má intelligencia, que muitos Ministros tem
dado ás minha~ Ordens, e ainda a ignorancia, em
que se achão alguns na di~posição da -Lei do Reino
sobre-os atravessadores do pão-, cne fez entender, que
era necessario mandar ver as dúvidas, que se tinhão
offerecido por Ministros da Mesa do Desembargo'do
Paço, 'e outt:Os dos da maior supposição; e informan:-
do-me com o seu parecer: 'Fui servido resolver se
vos fizesse lima nava .decl.aração da 'fórma, em que
haveis -de tirar as devassas ,- ·de que vos <encarreguei_,
para qu,e se evitasse a confusão e embaraço, com
que se acha este Reino, servindo-1he pela má inreI
ligencia dos Ministros o' remedia de damno; e assi
vos regulareis pelas decJaraçqes, que com esta minha
Carta se vos remettem , assignadas pelo meu Secret-ario
de Estado, e.tc.

Declararoes , qUI! EtRei N. S. mal1da fa"zer a toàos os
Julgadores das Comarcas, a que foi servido mandar tifar
.devassas dos af.raveuadores de todo 'o gene,-o de pão.

( 1 QUe as devassas se não hão de tirar, senão
das travessias feitas do anno passado de 1694- até o
dia, em que se tirar a devassa neste de 1695.

2 Q!.le o Decreto de 1679 , de que se mandárão
copias com -as Cartas de Sua Magestade, se não ha de
praticar. quanto ás penas nelle accrescentadas, senão
nos, delinos, commettidos depois da sua publicação,

Decrttl. , Carlt., ele. 'TOM'. 1. li
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desd'e O dia. em que agQra se publicou em·. cada>.
Comarca. ou Terra.

3' ~e as. Cartas dI! Seguro..•. que- estiverem. pas.
sadas aos atravessadores ames. da<.referida publicação
do dito Decreto, se-hão de guardar e ter: seu· effeito.

4 ~e depois da publ-icação do Decrero. que agora
se mandou faz.er, se não hão de .conceder Cartas de
Seguro aos a[·ra-v~ssadores do pão, ainda que fossem
Gulpados- neste delicto antes da publicação do dito
Decreto..

5 ~e nenhum M(nistro~ha de tirar devassas da~
travessias. feitas fóra da sua Júri·sdicção e das Terras.
em que Sua _Magestade expressa mente . lhas. mandar
tirar. .

6 ~e todas as pessoas, que tiv,erem dádo, ou
derem dinheiro;· por trigo a Lavrad0res, antes de o
recolherem. sãó atravessadores)'. o que se -não enten
derá, quando derem o tal :dintleiro. para ·lhes pagareml

em pão na quantidade, queJhes for n@cessaria para '0,

sustento da sua fami.li·a e abegoar.ias, na· r.:- ;ma do §. 3"
dJ) crit. 76 Liv. 5 da.Or-denaçao do Reino; porque cada,
um póde comprar pão para sua_ casa;· e Jamilia em
q~alquer tempo.

.7 ~e havendo algumas p.essoas, que emprestem!
tngo , para lho pagarem no novo, e na mesma espe.
bie de trigo, com a maioria a respeito do preço, que
Gorrer na mez de Mãio futuro. se ha de guardar o·
que·dispoem a Ordenação Liv. 4, 'J'il~ 20.·

S ~c todos os Mrnistros devem.·entender·, que
he licito a qualquer pessoa ir comp>rar pao a Casrella.
€ vendêlo em toda' a parte a quem'quizer, o:t fórma
daI mesma Lei; e que Q registo, que dIa ·manda fazer
na pr.imei.ra Terra, a que o pao de Cãstella. chegar.
não' he· penal, mas sómente necesl)ario para se lhes
conceder a liberdade da venda em toda a parte; e ai
'll)e assi não registar o dito pão, não faz ddicro, e
só se lhe poderá negar a licença para a venda livre J na.
f&ma, que a Lei a declara..
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9 ~e ~m nenhum caso~e impida pelos Ministros
de .Justiça as pessoas, que tiverem rendas nas Terras
de sua Jurisdicção, que tragão para esta Cidade de
Lisboa o pão, ficando.o terço na Te~ra, se.for,neces..
§ario; porque poderá haver 'muitas, que sejão tão
pequenas, ou tenhão.tanto pão, que lhes sóbre muito.\
~e lhes ficar o terço ,.de todo; e neste :-paníouIa'f se
deve entender a ·1;ei.., segundo a necessidade jantes
os Ministros devem· dar toda a ajuda e .favor , .para
que estas fendas se collduzão.á Côrte; 'e que estes
terços ·se -hão ·de ·entender nas Terras I que ficarem
fóradas dez legoas,·e das duas do Tejo, que diz a.
9rdenafii(J Liv. 5, crit. 76. §. 8. .

10 '~~e a nenhuma,pessoa j 'quecomprar.pão para
trazer para Lisboa, tiTando guia, e dando fiança a
trazêlo n t~RlpG., C:fHe-se }he ass-igmr-,-se"lIhe im,pida
o trazer ,pão. anJ;es .se l,h~·d~,toda ,a ajl1da e favor; ·e
que nesta ntacet'ia se não admitta .requeríme-nto algun'l
do'S dfficiae's da Carnera; a·ntes que cada Ministro nas
Tevras., ·cm que tirar .devassalõ, quande as tirarem.~

depois, sabendo que os 'Officiaes da Camera impedem
f'lOti q.ua·)quer modo, ou caminho a conducçã~ do pão
para esta Côrte, .procederáó lQgo contra ellés , ·e dém
Eonra a Sua .M(igestade , para tomar a tResolu.ção, qlle
'o easo pedir:.

11 ~e as pessoas, que compral'em qualquer ge
nera de 'plão .pau provimento das casas 'particulares
,desta Certe) tiJ;a'ndo .guia) e mandando ·certidão de:>
Tmeiro <il~sta 'Cidade .. por qlJle conste, que era para
'ti c~sa .e faimili-a <de tal pes oa ~ que o mandou com
pra·r, 'se nãe impida faz-err-se a comrp~a) nem se pro
<!eda contra o compracior.

12 '~~ nenhum Ministf.o se mrrC'metta a exami.
nar'o pãtl, que passa pela Terràs de sua ]tIfisdicç.ão.
nem'obrigue a que-m o conduz) a que lhe mostre.. os
despachos', n.em .se tome den'uhciaçao ~lguma SOblt.C:
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o dito. pao-, e se· eixe vir livremente para estio Côrte'. .
da~do.se-lhe toda a ajuda e favor.

I]. ~e. os Ministros em tudo guardem as dispo.
~ições das Leis J _ que. estão- bem. ela·ras..

14 .~~ estas declarações· se· farão notorias • pon.
dQ-se por Editaes nos Lugares. publicos. para que
venhão á. nÇ>ticia de todos·. e·saibão os póvos'. que
póde qualquer. pessoa trazer trigo·de Gastella. e intra.
quzilo livr.emente no Reino, e condoziló para .esta
Cidade, ou para onde. melhor lhe parecer, vendendo.o
dentro do mesmo Reino-; e-se-evite a má inrelligen.
eia, que se tem dado ás Ordens de Sua Màgesrade
sobre este particular•. Lisboa 12· de Agosto de 1695'

I.jv. 5. do Pesembarg<? do Paç~ (of. 279';' .

Qrd~ Liv. '3: Tjt. 67" §: 3:

1)ecreto sobrt a mesma ma/eria da' Carla de 7 rtl..e- NlJvtffl':'.

bro ik 1609 ) em q~e se recomme,lzda.. a sua obser7/tmcirJ.

P01'> ser· informadô. que no pr<>vimento, que por'
Acordão da Relação se deu a Antonio Ailtllnes Espar.
tciro. no agg.ravo, que interpol:o de o-Jui.z da India
e Mina o obr'igar á prisão pela denunciação, qUll
€ontra - eUe deu o .Prom(iltor e P-rocurador geral' dos.
Residuos.e. Capti vos.~ fÔl=a o ·,promotor condemnado
nas custas-, estando resoluto por Cay:la de 7 de No
vembro de' 1600, que o dito Promotor. não- deve· ser
condemnado em custas: Fui servido resolver-, que a
condemnação-, feita ao.-Promotor-, se não execute; e
que estando cobrada, se lhe restitua.. O .conue -Rege
dor o tenha assi entendido, e faça cumprir a Res~

làç~o.do a!)oo de 1600, de que vai inolusa.a copia
;nest~ .. Decreto; e que se registe na Relação, par-a nãQ
'Vii mais.e-fI) dlivida~ LisbCJaJ3 I de Agosto de 1695,

Co,i/'J Rf.//;;ri.c.a d~_ SI/a Mages/(u/c,
l.oiy; !l.da Su.(JP.Jicali.i\o ~·lll.Iq.
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---,---..;...;;..;;;.:==;;,,;;,,=....
Ord. Liv. 5' Tit. "76. fi Rulír.

Demto sobre k ,nes;na 11lalel'ia' dó de i 5'd~tJaneir{J~
de 1672.'

POr me representar o Sen'ad~ da Camera d~sta '{ 695
Cid.~de o grande prejuizq f que res41tava a· esta Cidade
pelas travessías.. corno à ex p-e riencia tinha mostrado;
e que seria convenient~ accr~scent'ar-Jhea'Jurisdjcção.
para effeico de poder -levitar <;ste delicro. por e-star a,
seu cargo o governo Economico. deS[a Cfu.re: Fui.
servido resarver •. o'uvindà primeiro a Mesa dã'Desem-
bargo do Paço. que nas travessias • d~ ql;1e o Senadô,
pelos seu-s Regimentos e Provisõe;s Flóde cO)1liecer,.
pudesse p~ocedér na fórma do Decreto qe 25 de J(meiro '
de 1679.; e q}Je ta m bem conheç~sse das devassas das,
travessias tiradas pejos Juizes do Crime d.esta Cidade•.
(;) Conde Regedor o tenha assi entend ido. e. reeom- .
mendará aos Corregeaores d'oTrime da· eôrte a obser..
va\1~ia do dito Dec.reto, ~~. ó'ãÓ p.~ssàrem. Cartas dê,·
Seguro; e as ultimas. dúa~, que se .p.assárãó aos dóus
atravessadores) .que forâo comp'rar. os q~atorz€ moios
de trigo no caminho ao Castelnanos J que vinhão,
para esta Ciâáde J se· lhes não devem guardar.) por,

. serem passadas qépois dã púbticação do Decretõ.· ~'

se lhes haverão por nulla na fórr:na do. Estilo.. Lisboa;
3_ de Setembro de 1695.

Com Rubrica de -Sua Mag~stQ~.

Liv. 11 da' Supplica~o foI. IX YeIl.\

,T



.--=-=----~-

.~rd. Liv. J. Tit. 86 r .á RuIH.

R~~ollf.çã9, 'R,,0r p1tde .re 4otúminou , que se arimitláo esperas
de sás njezes ali! um a;mJO, ,que pedirem os Executom.,
'estando as execuçoes .s~gl4rils.

F'Di S~~ Nlages~aêle ser~ido ,; 'por R~sdluçãode 9 do
pres'ente mez de Setembro., em Consulta desta Junta,
I;nan,gài- declarar) que .oé}via por bem con<::eder ao
suppficante os seis mez'es de espera.., que pede, para
acabar qe pagar o~ 30oil),oo"o reis, que está .devendo
de resto de '3:S S6<b350 reis., que devia.á consignação
da Provincia d,'! Alem-Téjo , do te,!Opo que foi Con.
~ratador. do Tab co.'t conlltc;nqo. ao l'4inis,tm, que lhe
fàz esta execução) que a. divida está segura.; e ha
,o wesmo Senhor por ee,tn, 'que sem el)'lbargo do
.(ji~RoSto nos 1\lvarás '!ias ·cr.e.açêes desta Junta, .lhe$
p'os.,s~ deferir, sem C.qRSúkas., .ij ·semelhantes requeri
~.el~~Qs ~5 e,sRelas ~e 's~is ~ezes at~ um <\nn3,' com a
JUS 1fi.casao, n.~c~ss~r:la " woc.e,.deflda 'I,nformaç,a~ '. sendo
Qqvid;l, a, C:-o,1)tagoria. g,pm1 .,~ Yrocuraaor "F1scal da
,Fa,zçn,da d,os 1rç,s, ~s~a;qo,s ,;e estando as ..cjividas.segu.
r'!ll, j e Q.u~ gual)QP h_o,l1;yer r,eq~erimenros de eSl?eras
'JPais l~rO'a~ qe a)glJr:na,e:; dividas, se consull·aráõ ao dito
:~e~qor" P.élf mal}.q~J" O qpe for servido. 'Na Conta
doria geral de Guerra se registe esta Reso,Lução de Sua
MageslJ.de. e se ·aj li nte a ordem, q~ue' se deve passar
.pelo que ~ca á eSp~-ra de Jose.ph da Cunha. ·Lisboa
,16 de Setembro de I 69.s.~ ,

Com quatro Rubr.icas.

Registada no·liv. 6 da Contauoria Geral a foI. 41.
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DecreNJ, em" que se ordenou " qtU sé- 'Ó't1tMS1!, o·Ejira'Vo~.

conde..tnnado a galls J não.pagflndo o.Sél1hor.a.condem a~

fão, acabado o tempo•.. '. I

T~~do .consideração ao que se me- ;epresentou por 1696
parte de Alexandre' de Mira', homem preto e ese-ra-'
vo, sobre haver si-do condemnadó por tres' annos par.P
as galés. e-haver estado nellas· mais douS' ann&s cl
meie, por sua Senhora 'nâó haver'f'ago vinte mih.eis~J'"

em'que fôra.condemnado, havendo·s·ido cirada·pára..
este-effeito, com que elle se acha va com maior 'pen .•-
da que lhe fâm d·ada· pelá· sentença, . termos; em que~'

devia ser 801[O·:·e por· me constar passar- na' verda1fe'
o referido :. Hei por bem; que, .v·slo sl:la·Senl1Jora não
querer mandar pagar a-condemna-çãb do Supplicanrê·•..
seja ell~ vendido por órdem da Justiça;· e' que dO"·
6tnheiro J prooedido do· seu preço, se· pague a 'con~'

demnação ;·e que o mais· sê deposite para~ se entregar:
a sua IS~nhora J quafldo se dê por elle mais .q~ os :
v~nte mil reis. O -CõAde.-Regedor.<o tenha assi enten '
dido. e nesra conformidade o fará 'executar ·com toda,11
,a, brevidade.· Lisboa '26 'de Junho de 1896.

Com RZlhrlca ·dt Sua M:agcJLaàe••·
Uv.. II da SuppJjc~ção- foI. :l6.



Q.f>d. Liv'-5' Tir. 14.0 ._ §. 4'" .

" -Da.r(to J em q.ue -se declarou a mesma nJtJI:eria.

,r6.96 P'Ór ter 'most;~do 'a ' expérien~ia, que. os homens
'pret0s -) por desamparados, estão' muitas ·vezes nas

-,galés mais tempo <daquelle , por que' forão condemna•
. des, ~or não pagarem as condemna/Tões .pe-cuniarias

para.as)des.pezas-: };f(!ÍI Ror bem, que .todo·o .preto,
que [.01', c;:~pt' V'O, &endo e:i;egr.adado pa.ra ·as galés, não
p,aga.ndo seu Sen'I~or a c01:}demn-aç~o delllr{p nç> tempo,
do dito degredo, tanto q~e· se acabar, seja .vendido,
e pelo Flreço deHe se pagará a cGndcmnação; e quando
.e,xceda, se entregará a pane., que sobrar, a seu Senhor;
·e,js<rnd9, men9r e preç9 .. qu~ cond~mnação , ficará
Eor, .ella. o que s,e der, ·e ser4 so~to lqg!J . 'E e preto,
que fel' f@m~, não tend.o..lbens ICor~ que pagar a con•
.del1lpaçãe e,m ,toda, ·ou em par.te, será· s.olto , tamo
qHe acapa:r' ° tempo -) por que f(,)J ..condempado pari!
.~Sr·gSlI(...s. ,ppr njo ser ju~t9-J que ;apçhrg1.a ~ qe.am.,
par.9 f-q-ça ~rríai(!rua -FlÇQ:ft; ~o q!-!e ha.vião, !J1Çrecidp. as
c~ulpas destHs, Reos. .If este DecretQ s~ exc:ç;utará-., sem,
o.e.mbargo de q!:lalquer Orderr4çíjp'" ,ôu ":Lei~rn comra·
rio~.. porq.ue· todas hei por déf<ogadas • COHJO se dellas
fizesse espeoial ,menção. O ·Con_dG E,egedor o tenha
;assÍ entendido; e paTa este effeito mandará passar todas
-as Ordens. ne-éessªrias, de sO'm~., que se não re[.ard~
a prompta ~execução deste D~ reto; e se começara
Ilogo a executar com (:) Fretô": '~lI'n'ã-6 'Rodrigues, :qu:
:se acha na galé com o tem~0 acabado., por que fOI
.condernnado para ella : 'e ~ste Decreto se registará nos
livros da Relação. para que a todo ° tempo consre
,desta minha ·Resoluç~o_ Lisboa 6 de Agosr,o de 1696•

Com Rubr.ica de SHa Magéslade.

Li,_ II da Supplicação foi. '~:l,
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Ord. Liy. t. Tit. 9':1' ao princ~

.)1

. Decrtlc. ~m que 'u mandou) 'que fil'zendo algum, Proprit
tario reqfurimento para metLer Serve11tuario ) se decla
mn na C01tSuiJa- os impedimmtos do P.r(j.prietario.

POr se-r mUito prejud,icial ao mel] serviço ç bem 1696
da Justiça. que os Officios se sirvão por Serventua-
rios. renho .ordenado varias. ve~es, que cQm~ffei[o

os Proprietarios 0$ sir,vão; e para RU~ me conste, que
assi se faz., todas ·as vezes que houver Tequerimentos
de algum Proprietario, em que peça Serventuario__
na Consulta se -declare. qual he ti impedimento do
Proprietario; e a mesma expressão se fará. quando
o Serventuario pedir pro rogação de mais tempo: e
tambem quando se me fizerem propostas para serven-
tias de Of.ficios) de que não houver proprietarios. se
dirá o <empo ~ que há estão vagos. O Desembargo do
Paç0. o tenha assi entetldido para nesta conformidade
o execUtar. Lisboa' 3 de Novembro de 1696.

Com Rulm'ul de Sua 1'.1agestade. ,
Li.\'• .2 dos DeOl'etos do Desembarga do Pa~o foI. 378•

Ord. Liv. I. Tit.. S. á Rubr.

Decreto) em que se declara. que haWIJdo dous DÚtllJ~
bargadores lrmáoI na Refaf'ão ~ não possáo ilt/ÚJOS .ser
Juizes na meS11I4 -laus{J~ .

.p:Orque sUGcede muitas vezes ~~jV~r, '~QUS 'Trll1\~O~
por Ministros da Casa da Supplicação, e poderem
$er Juizes juntamente em algumas cql!sas • ass~ civeis ~

Decy.ett. J Gàrl-t. J etc. 'lOIlJ. l. Kk"



·frã: <; Jt:.t .T OS.

como crimes: Hei por bem» que de hoje em diante
não possão de sorte alguma ser Juizes dous Irmãos na
mesma causa" O Conde Re;gedqr o tenha assi entendi.
do, e nesta confôrmidade o faça executar: e mandará
J;egistar eSt~ J!)ecf.eto nos \jvt'Qs da Relaçâo» para.. qU(I
ao todo o tempo conste desta millhfl Rçso!uçao. Lisboa
23 dI; Julho de J 6j~8.. , ,

. Com Rubrica de Sua f'lla (slode.
c

Joseph Cardoso da Silva.
I Liv. 1'-1 d·a Sapp.licaçâG fol. 57 vera.

J J •

, )

Ord. tive I. Tit. 52.. §. 9.

Decreto, em que se mandoet deridir a dúvida sobre a prt..
/açáo do Privjleg~ dos lng/ezes com o dos Moedeiros.

O Envi;do Extraorclinarifl) d"~IR'ei da Grão-Brc..
unha 'me representou» que no 7.° Artigo das pazes,
celebradas entre e'Sta Coroa e a .de Inglaterra no anno
de 1656, se ajustára " que para haverem de se julgar
todas as causas, que tocassem aos VassaUos' da Repu..
blica Anglicaria, 8'e deputaria um Juiz Conservador,
00 qual não haveria -ap.pcllação.• senãp ,para a Rela~iio,

aonde as demandas começadas, interpostas as appel
Iações, acabariâ.o dentrQ do..,es.pa_ço de Çjuatro m~"

2es (I) ; e que tendo sua devida observancia por mUi"
tos annos o asS'entado no dito "7;0 Ar. igo, movendo.se
dCJvida entre os Privilegiados deste Reino e os Vassal.
~os da dita Republica) sobre qual 'âos .privilegios de
via preceder, nascêTâ'o della granqes incoinmodos aos
Sllbditos de Inglaterra; e que 1'ecorrendo em o ann?,
oe 1665 a ElRei Dom Affonso, lneu Irmão, que esta
'tm 'Gloria ~ s"e lhe mandára .por um Decrero passaI

(i) V.-61v.'de;ao ~c Oalubr() de 1656.
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AlvarWm.que §e et~clarª-ra precederem o~Privilegios,
concedidos aos oitos Vassallos de Inglaterra, a rodos
os incorporados em Dircit@» (areado delles especifica
menção (J) j e que estando usi gozando da immuni
dade dos ditos Privilegias por tantosiêinnos. sem C0usa
em contrario) dcpl'esente mDvoodo em o Juizo da sua
Conservatoria Roberto Gislingeão. homem de nego
cio da Nação Ingleza ; uma ca'usa a Pedro da COilta e.
Silva. e outros mais Reos) dedilliárão estes para o
Juizo da Moeda j e que sencilo-Ihes rejeitada~ estas
excepções- liecl~nil'torias) aggrayárão. uns .d@s dix0S
Reos. os j quaes niÍ@.:'tiverãu pl-ovimento na. Casa íb.
Supplicação j e outró ;que agguvára em ultimo JugaT.
e allegára o mesmb) que já ~lavi;io dito os mais) fô.na.'
provido no seu aggrav.o) julgando-se ser o privilegio
dos MC:ledeiros o que .préferia ao .da Nação ln,glez.a.
E mandanl!lo eu ~er esta ,representação do Enviado ..
e o mais. cru@' Jmc!If.t\J to€ar u' dIa: 'Rui servido res01ver. _
que, por eesta matcria ser ,de !tanta i.mportun'c ia. e se
acharem duas sentenças ,encontradas na mesma COI~.

tenda. se veja na Cllsa da Supplicação I em Mesa.,
grande. com. os Ministros t que sentenceát:â@ estas
causa1>>> coto AC<91,d"i(!)s Gifferemes) 'e com todos os
mais Desembargadm;u dos Aggtl\vos j ••que ao 'Rresente
são-actuaes ) ou aquelles, que estiverem servjndo em
lugar dos ausentes" e.o.s mais.. qu,C furã:o.D..esW1barga
dores dos Aggravos. e' estão .hoje com occupações
maiores. dec1aJrando.'se 'pelos ,I'nais 'NÓ10S, qual das
duas sentenças he mais juridica, e conforme á liter.al
inreLligenc;'ia .pt> CUpi~Ll'}-O 'drrs ·pnes. O Calíl!:f.N: Re~ r
da Casa da Supplicação o tenha assi entendido, c' (')
fará executar na fórma refe~ida j e do que Soe assentar
me dar-á conra' t para'(!) ter emendidu, é ordmnir o que
for servido. Lisboa 12 ,de Novembro ete '16g8.

Com Rublríra tio Sua ·Mage-.f<tnde.
~h'. u da Sopplicação foI. 61.' pi'

,,1 (I) V. Alv __ de 16 -de odtcmb·o le r66~.

Kk 2
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•
Ord. Liv. 1".., Tit. 5?-' §. 9.·

. Dureto I em tp/~ se declclrou-, que o Privilegio dos Ing!ezel
.' . .' preferia. ao do-s A1.oedeit:os

'I699r TEnde. consldemção' ao· que se- me- "epr~sentou por
parte' do,· Enviado Extraordinario de 1nglarerra, para
effeito de mandar declar-a'r._ que' o ultimo AC0rdão da
Relação, dado a f,avQ!' dos Pdvilegiados da Moeda,
era contra o Cap. 7.° da Capitulação. da paz .. ceLe.
brada eorre' esta Coroa e a de. Inglatcn:a.... pela, q,ual

,lhe era concedido] uiz ConservacJ@r ,_ par4 j ll·lgar todas
as causa!! ,.. que pertencessem aos~Povos de Inglaterra,;
Hei por bem-. pelas ra~ões. que a. isso me movem I

que o Acordão, em que se manda remetter. a causa
á Conser~atofi.a da moeda., não tenha Gumptimenro.;

:c que o Privilegio do foro dos I:nglezes prefi-ra. ao dos
Moedeiros·, o-C<;>l1de Regedor o tenha aSii entendido.,

. e nesta confDrmidade: o' fará. executar. Lisboa 5 de
Fevereiro de 1-699.

Com Rubrica, de Sua Mages/ade•.
.. .::;:':

Li,. ll-da Supplicaçã.o 1'01 •. 67' verSo
I'

-----~~.

"Jl"'t,
0rcl •. Liv. I:. Tit. 4:9. á. Rubr.

o I

'1JÚye/o', so1ire- ff" tJ1eSt/ICI' mal'eri(["ào de 24: de, Dezmtb.t'9
. ') . de- I 665.-

1699' A Tttmdéndo ao prejuj'z.o, que resufra á boa a-diní..
nistração <!ln.' Justiça, dos Ministros dos Bairros destll
Cidade e seus Officiaes não rnora'rem nos Bairros ~

que a cada um tócão: Fui servido- re90lver, que t?dl>S'
vÍ\'iío nos Bainos qe sua jurisdicção;- e q.ue o Corde
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Aposentador M.ór) sendo parà isso requerido, lhes
mande dar Jogo nelles €asas competentes ao seu mi
nisterio e família. O Conde Regedor da Casa da
Supplicação o t~nbJa assi entendido) e nesta fórma
o fará executar pela pane .. que lhe toca. Lisboa 20

de Fevereiro de J 699-
, (.0111 RJlbrÍça. di SI/a Magtstaile.

Liv. II da Supplicação foI. 68 vem.

------- '."
Ord. Li-\!-_ I .. Tit.. 5.2. ,. 9~

16g9.;

Por Rubrica de Sua Magptaáe...
tif•.1I da.Sup'plica~âo·loJ 7A.,

Dmtlo t ~m que U 11Jandóu senlmceaY' pelà seu COl1ur~

'lJodor UtlJ Fral1cez) cOl1demnado á morte fia }Selação.

HEnrique Babel ).Francez de nação, que honrem,
por sentença da Casa da Supplicação. foi senrenceado
á morte..J deve ser remettido ao Conservador da nação
Fmneeza', para- o sentence3'r, na primeira irntancia.
OConde Regedor da Justiça o tenha- assi entendido,
e nesta conformidade o fará executar. Lisboa 19 de.
Abril de 1699'

-------------

G.rd. Li.v•. L. Tit. 1.2., §. 5,

lJurtto t ~'" qtre Si' declàra, que u não poderá mtl1/dar;..
qllt tiOS recursos rt'Jpol1da a Mesa da COl1scimria, pois
mldo ·'Jn'bHl1a.l da Coroa). não p,Me haVEr. recurso dei/t.

,A Mesa: da Consciência·- e Ord'ens me :fez' presente ~- 169~
qUI! pelo Juizo ·da Coroa se lhe mandáraJesponder
t[&- .l:lma' Ecuição de l'eCUI~G' de Manod de Oliveira II--



DECRETOS~

sobre o Executor dos Contos da mestnà Mcn da
Conscienda Ihe não receb r uma excepção declina.
toria. o que hão podia fazer o dito Jui~o » p~r ser a
Mesa da Consciencia um Tribunal Real. E tendo
consideração -àos fu nda mentos da su<\ queixa: Hei por
bem de man~ar declarar ~ que pelo Juizo da Çdrda
se nãa 'pamiã 1tIa~Qar passàr a dita Carta» ncm á Mesa
da COllsciencia, quc respondeSsc." pàr ser um Tribu.
nal da Coroa» do qual não póde haver recurso. O
Conde Regedor Q tenha ass·i enrendido ~ e fará que
no Juizo da Coroa se não admittãe mais semelhanm
petições. Lisboa 7 de' Maio de 1699'

Com Rubrica de Sua lvlageslade.
Liv. H d~ Surplic~ção foI. 74-

------------

Ord. Liv. ,1 .. Tit. 75, §, 17.

'pecyeto» em que se ordenou, que os bomms dos A/caiiks
e Meirinhos ·háo de ser 1zoll1eado! pelo Regedor» t qll(

ttão hãv de passar dtI idade de 50 anilas» 1tellJ bão dt
ter defe-ilo de !JraFo , penta, deão. ou mão.

r __... '. . t

O Conde Re~edor nomeará os homens cla 'vata dos
Meirinhos e Alcaides desta Cidat.le, a seu arbitrio,
os quaes-.aer-virÁ.0 iHé -á iditEle de 50 anllOS, 'Flão tendo
algum defeito de braço, perna! mão, OLl dedo, que
os f.'lça menos cap'azés p1l'ra o se'iviço ; 'e quando nelle
recebão tal damno» que' os faça benemeriros de serel1~

~poset1tados, o poderáo ser; o que se não e'ntend,era
pela idade, e ficará no .arbitrio do Regedor despe.allo>
'Por 'esta causa, ou 'por 'achaques» (1 menos presrtrnoj
e se lhes mandará dar fórma de vestir» para que se

1 .- r d1ffe~liG'dn do" (}(mos h0tfien·!J. "Sàl,víft"etl'a a' 19 l1c
'!faheiFó :de '}]0'r.. 1
. -. .- .Q1n ,RukricR ile -SfJa .t)1a-gc,slade-. ,1

Liv•. 12 da Supplicação 101. 92.



·e ,4 Jt 'l' • '3,- ~TC.

:_....;......----
Ocd. Liv. s- Tit. 68. á Rubr.

Durelo J em qt/~ se mandárão comprehender tzas pmas dos
vadios os que vivessem com esctluda/o e prrjuizo da
Republica.

POr ser necessario mandar para o Estado da India
na monção proxima consideravel nllmero de gente,
mandei ordena.r ao~ Corregedores e Ouyidores das
Comarcas J excepto os do Algarve, que desde. logo
começassem a dispor e exeClHar as prisões de gent~

para a India. prendendo não sórnentc aquellas pes
soas, que vivessem com escandalo e prejuízo da Re.
publica, commettendo delictos , mas ainda os vadios,
que vive<;se~m nella in.utilmente; c que rodos .os presos
fossem de idade e rotmsrez, que depois de uma via
gem tão dilatada J me possão servir .de Soldados na.
quelle Estado; e que remettessem os autos dos que
estivessem culpados; e dos vadios fizessem informação
particular de cada um delles , com summario de teste
munhas ,. declarando. nelte as obrigações J que ti ve.rem
de filhos J pais, ou irmãos, e outros semelhantes.
e a razão, que tiver o tal Ministro para os julgar por
Nadios; para que por este modo se possa deferir aos.
d'equerirnentos J que costumão 'fazer J sem se necessi.
~ar de outra informação: e a todos estes Ministro.s
mandei advertir me- daria por t11al servido delles ,
Itanto dos vadios J ali culpados fiquem por prender,
,Como de serem presos os que não forem vadios·, nem
<:ulpados ; e que procurassem J que todos fossem presos
ao mesmo tempo) para que com a prisão de u,ns se
não ausentem os outros. E porque convem, que as
tnesmas prisões se fação nesta Cidade e seu Termo,
() Conde Regedor da Casa .da Supplicação as encarre.
gará com particular recomm.endação aos Ministros,



para que as executem com toda a ex.acção. e am
Desembargadores. que nomear para conhecerem dos
requerimentos dos presos. se participará este meu
Decreto. para que tenhão entendido qual he a minha
"Resolução. e os; moti vos. que devem justificar as
prisões destes homens, pam ha Vf'rem de ser mandados
para a India. na conformidade destas minhas Ordens;
e o Conde Regedor poderá mandar a?rir a Relação
nas horas e dias. que l.he ,partecer ) .aInda qtlesejão
Santos. ou Feriados) pa'ra melhor :expedição dos fiC.

querimenros dos que forem presos: os quaes tOdOl

pocleráõ ser sentenceados breve e summariamenre.
Lisboa 23 de Setembro de 1701.

Com Rubrica de Sua Mageslllde..
Liv. II da Sup'plica~ão 101.. 10~

Ord. Liv. 5, Tit.60. á Rubr.

Decreto, em que se determinou, que se pudesse proll/tt/er
.alé cem mil reis para quem descu6risse os ladrões; e

, ljue se inquirisse dos cabed,acs e Jr..alo dos 1IJo.Yadom dOi

Bairros..,

POr ser preciso 3clldír 'com remedio prompto á
soltura. com que nesta Côrte se com mettem furtos
de .noite.. com arrombamentos de portas e janellas I

sem ·se iseRtarem .deste exc-esso aqueHas pessoas. que
por sua qualidade) e por serem Ministros meUS ~ do
meu Conselho , se fazem dignas do maior respeito,'
como forão D. Joanna de Tavora , D. Jorge Henn
ques) Donatario da Villa de Alcaçovas, Joseph de
Faria) do meu Conselho; e meu Secretario, Gaspar
Mousimho de Albuquerque, outrosi do meu Cons:1ha
~ Desembargador do P.aça: E mandando eu conslde
Lar esra materü 'com a ponderação, que elIa merece,
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para se poder dar o devido. castigo a um deíicto tão
pernicioso á Republica e socego delIa ~ Fui servid<;>
resolver, que os Julgadores dos Bairros, em cujo
destric-ro se houverem commenido furros, nas devas
sas I que delles tirarem, procurem com toda a exacção
averiguar e prender os delinquentes; e que sendo
hec.essario para esse effeito fazerem algumas promes
sas I as poderáó fazer em meu nome I da impunidade
do mesmo delicto a alguns dos complices dclle J e
tambem de algum dinheiro .até á quantia de cem-mil
reis I que serão pagos promptamente, descubrindo-se
os delinquentes por via dos taes .Elel~tores L~_quem se
fizerem as taes promessas; e alem destas devassas par
ticulares., as tiraráu ambem -()s dpus CGrregedores do
Crime da Côrte, inquirindo geralmente de todos os
furtos, succedidos e commetridos nesta Cidade de noi",,!
te,; c em .-especial dos que. se fizerão nas casas das
pessoas acima referidas: e os sob,redit9s. Crirninaes qos
Bairros inquiriráõ juntamente quaes s'ão as pessoas, que
nelles vivem J em que possa haver opinião e suspeita»
pelo seu modo de 'viver • e despesa no seu trato J '. I
sem cabedaes proprios, nem industrias ressoaes liei.
t1ls e sabidas; porque por este caminho tambC!:m se
poderá vir em €Onhecimento dos auctores e com-
plices dos fur·tos; e porque para este mesmo fim e'
oUlros da boa administração da Justiça-, se signalão,
no Regimento dos Bairros (I) as ruas e Lugares j €m·
'~ue os dilOS Julgadores devem morar, e sou infor:'
tnado., que o não observão. como nelle se .dispottm!;
H~i p!?r bem, que logo o executem, e ao mais t~rdar
ate o-S. João proximo, e que chegado o dito tempo)
se assim o não houverem feito, e não viverem con
tinuadamente com as suas familias nos ditos sitios J

fiquem suspensos dos seus lugares (2) ) e não tornem a
entrar nelles J sem que primeiro satisfação a esta m~nha

(I) V. Regim. de 25 de Dezeinbro ,16 1608.
(2) V. Aly. de 30- de Dezembro de 1605.
Durm., Caril. eic. 'Iem. 1. Ll
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Com Rubrica de Sua Mages/ade.

Com Rubri&a de Sua Mages/adl.

Resolução; e de tudo o que resultar das ditas devas.
sas t darão conta todos os ditos Ministros na Mesa do
Desemb:Hgo do Paço. e ao Conde Hegedor da Casa
da Supplicação. para mo fazerem presente. e se man.
dar proceder t como for Justiça...t\ Mesa do Desem.
bargo do Paço o tenha assi entendido. e nesta

O

con.
form idade o fará executar. Lisboa aJO de Mail)
ce J 702.

Liv. :1. dos Registos do Pa~o foI. 17 I.

:.

Ord. Liv. t. Tit; t. §. 4-7'
/

Resolução t em que Jt declarou t que tiO Aposen/ador Mó,
o perlmça dar casas CIOS Ministros Critninaes ) para mora"
, rem nlJs seus Bairros.

Ao Desemhargo do Paço mando declarar. que ao
Aposentador Mór pertença dar Gasas, aos Ministros
Criminaes t para morarem /10S seus Bairros; ou por
petição sua. ou por ordem minha. pdssada por qual..
quer das Secretarias: o q~le deve fc'1zer deferindo á9
partes I sendo ouvidas summ:uiamenre I para que se
não retarde a execução. O Conde Aposenrador M~r
fi tenha assim entendido t procedendo nesta matena
na.fórma desta minha Resolução. Lisboa 27 de Julho
~ °11iJ4• o
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Ord. Liv. I. Tit. 5, á Rubr.

Dtcr(/~ t (111 que Sua Magtslade declarou t que o irmt os
Deumbargadorcs a i?xallUS vagos he ae/o de honra. e
por isso lliio devem f<1l/ar a d/ti t sendo avisados.

FUi informado) que dando ponto hontem ílO Dotl- -~ 70f
tor Alexandre Ferreira para ler hoje na Mesa do
Desembargo do Paço) e fazer exame vago sexta feira.
para o lugar de Desembargador, de que lhe tenho feito
mercê, mandára a Me~a recadu a doze Desembar_
gadores da Casa da Supplicação, para virem assistir.
argumentar e examinar ao dito Lente t conforme ao
Estilo, e que dos ditos Desembargadores chamados~

se escllsárão os Doutores Amonio da Cunha Pinheiro.
e Gaspar Ferreira da Silva e Ignacio Lopes_de M.onra,
com escusas affectadas, o que obrigou :l se fazer o acto
da lição com imperfeição, c que se continuára tam.
bem sexta feira no dito exame; e porque he em gran_
de prejuizo do meu serviço) e do decoro e all~toridade

da Mesa do Desembargo do Paço, que fique um
elCemplo de semelhantes escusas) sem ficar juntamellte
uma demonstração do desagrado) qu-e-deUe ,recebo:
Hei por bem) que o Regedor da Casa da Supplicação
0_ declare assi a-tOcios os Ministros della, 1: cm espe
cial aos tr('s sobreditos. que se escusárão, mandando
le.r este meu Decreto em Mesa grande; e que se re.
glste nos livros da Relação. para que a todo o tempo
{onste do desprazer -' que me, causárão semelhantes
pretextos) paia falta-rem os Ministros da Relação' a
Um acto tão solemne, de -cuja assistencia recebem
~onr~ os que são chamados; porque sempre costumão
ser os de mais letras e de maiore lugares, de tal
forte, que os que d-'anres- erão preteridos para seme.-

Ll2
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lhantes actos, se mostravão sentidos. Lisboa 8 de Ou.
tubro de 17°4-. _

Com Rubrica da Rainha N. Senhora.
Liv. II da Supplica-ção foi. 128.

-----~-----

Ord. Liv. 2, Tit.- 63' á Rubr.

Decreto) em que se determinou, que havendo cfmhf(imeltf.
de algum nnluio nas rendas d' ElRei, se possáo tstas
remO'l.'er, sem embargo de l1ão serem as parles ouvidar.

SEndo.me presente, que nas arrematações, contra.
tos e rendas Reaes succedia haver conlujos em prejuizo
de minha fazenda, fui servida em 29 de Abril do
anno de 169'2 mandar ao Conselho da Fazenda o
Decreto da copia inclusa, assignada pelo meu Se.
"retario das Mercês e Expediente (J/eja-se em sell

iugar); e porque novamente tenho ordenado a todos
(JS Tribunaes ft'\ção praticar o mesmo Decreto, pelo
lll.!e respeita ás suas Repartições: O Conde ~egedor

o tenha assi entendido, para o fazer executar na
Relação nas causas, que a ella forem sobre o mesmo
particular. Lisboa 3 de Agosto de J 705.

Com Rubrica dll SeNhora Rainha da Gratll.Brelal/hl1~

.• Li•• H da Supplicac:ão foI. 136 nrs.

Ord. Liv, J. Tit. 60. á Ruhr.

Detreto) em q.ue se de/erminou, se não sentenceauem Rtsi.
denCtias dos Iv1inislros do deslriclo da Camera de Lisúoa,
Jem moslrarem certidão de como cumprirão (lS Qrdms d~
Smado. .

P I I

. Or ter crescido muito o numero dos moradores
e assistentes nesta Cidade) e ser preciso por essa



C A 1l TAS, ETC.

causa " que seja maior o provi~ento de todo o genero
de manrimentos: Fui servido resolver) que a dispo
sição do Cap. 41 do Regimenll) do Senado da Camera ,
que trata· do provi mento das carnes) se extenda a
rodos os mais generos de mantimentos. e á lenha e
carvão; e que as dez leguas de distancia sejão vinte,
enúando neste destricto as Comarcas de Torres- Ve
dras) Santárem, Thomar e Leiria, e as mais, que se
comprehendem nesta distancia de vinte Ieguas áquem
e alem do Téjo; e que sendo remisso os Ministros.
a quem forem dirigidos os avisos do Presidente do
Senado da Camera. em lhes darem cumprimento) o.
Presidente me dê conta. para eu mandar proceder
contra elles • como for justo. 1\ Mesa do Desembargo
do Paço o tenha assi entendido. e que não hão de
admitür ás Consultas dos Lugares de letras Ministro
algum dos que servirem nas terras referidas; sem
appresentar certidão do Escrivão da Camera desta
Cidade) por que conste satisfez inteiramente ao que
lhe ordenou o Presidemc ácerca do provimento dos
mantimentos) lenha e carvão; e a dita certidão será
passada por ordem e -despacho do Senado. E porque
convem muito á boa administração e governo eco
nomico da Cidade. que o Senado use de toda a juris
dicção, que lhe he concedida pelo seu Regimento.
Provisões) Alvarás e mais Ordens Reaes) sem se lhe
perturbar t a Mesa terá grande cuidado em não tomar
conhecimento de alguns recursos, ou materias) que
privativamente pertencem ao Senado, sein appellação,
nem aggra\!o. Lisboa a 17 de Setembro de 1705.

Com Rubrica de Sua Mages/ade.

Lif,2, dos Regiuos dos Decretos do PaliO foI. 198,
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Ord. Liv. to Tit. 96. §-. I.

Decreto. e1JZ que ~e ord.mou se não coltSullassem requeri.
111entos de renuncias de 0fficios J ou fazenda J lIão ulldo
nos fi/boj dos mesmos P,'oprietarios, saLvo havel1do cauJa
muito justa.

O Desémbargo do Paço me não consutrará reque.
rimento de renuncias de Omcios, ou fazenda, não
sendo nos filhos dos Proprietarios J senão no caso,
em que haja muito justa causa. Alcantara 27 de
Outubro de 1705.

Com Rubrica de Sua Magesttlde.
Liv. 2. dl'JS Registos do Desembargo do Paço foI. '99'

~~-------

Ord. Liv. I. Tit.. 62. á Rubr.

Dtrr~to, em que .u determinou, que os 'p'rovedores tomas
sem posse das Igrejas do Padroado, tallto que vagas
·Ull1 ; e remetlessem certidões.

SRndo.me p;esente, que os Ministros das Comarm
do Rein.o não fazem comclIidado as diligencias, que
lhes são commettidas pela Secretaria do Padroad()
Real. a respeito de tomarem posse das Igrejas J que
delle v.agão , e rernerrerem certidões de assi o haverem
executado: Fuí servido resolver, que os diros Minisrros
tenhão cuidado. de t-ornarem posse das Igr.ejas. que
vagarem do Padroado; e que do contrario me darei por
mal servido, e os castigarei. O Desembargo do Faço
o tenha entendido) para nesta conformidade o faze!
dar á execução. A1cantara 20 de Janeiro de 1706•

Com Rubrüa de Sua Mages/ade.
Li". I. uOS Registos -UI) Pa<;o foI. 201,
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1']1

Ord. Liv. I. Tit. 5. á Rubr.

Dure/o, em que u declara t flue o Dtum/;a,.gador J qtte
for Juiz das CapeI/as, ainda que p/lSse para Aggr4ruos J

pMe conlinllar n4 1Resma servml i(l~

.S Endo.me presente a dúvida, .que teve o Conde 1706
~egedor. do meu Conselho de Estado, a- servir o
Doutor Joseph Fiusa de Juiz das Capellas da Coroa,
depois de proví 10 no lugar de Desembargador dos
Aggravos da Casa da Supplicação, razões, em que ella
se fundava: Fui servido resolver, que não he incompa4
tivel o exercicio de Juiz das Capellas da Coroa com o
lugar de Desembargador de Aggravos t e se não deve
reputar por Omcio da Casa, visto se não nu merar
entre elles na Ordenação, e se haver servido sempre
esta occlJpação pelos De embargadores, que eu e os
Senhores Reis, meus predecessores, ou os Regedores
da Casa da Suppllcação nomeaváo para este efftíto J

muitos dos quaes tinhão Omcio na Casa. O Conde
Regedor. de meu Conselho de Esrado t o tenha assi
cnren~ido; e sem embargo da sua dúvida, deixe
eX~rCltõlr ao 1)outor Joseph Fiusa a oçcupaç-io de
JUIZ das Capellas , de que lhe fiz 'mercê; e porque o
m,es.mo Joseph Fiusa , quando o Conde Regedor teve
dUVida a que elle exerci[aS'Se a occujJa-çáo de Juiz'das
Capellas juntamen[e com o lugar de Aggravos J se
não panou com toda a anenção devida, o maneio
advertir e estranhar a pouca temperança, com que se
houve, e que para o diante lhe Hão sdcceda incorrer
em semelhante: desattençio. Lisboa 18' de Fever.eu;()
de 170 6. .

Com Rubrico de Sua Màgest.ade.
Li,. II da Supplica~âo foI. 144 vcn~



-_._----------
Ord. Lív. 5, Tit. '137. §. I.'

Decreto, em que se declarou, que mondaltdo Sua Moges/à..
de suspender a exemção da sentença de morte, se}la
de observar a JUspmsiio até /'Jovo aviJ(}. '

'1706 O Conde Regedor da Casa da Supplicaçãó tenha
entendido, que fazendo-se aviso du Secretario de
Estado, ou das Mercês. cm meu nome' , que mande
suspender a execução da pena de mane em algum
Reo. que estiver condcmnado a ella. ha de fazer
observar a dita Ordem, até que com effeito lhe torne
a avisar o mesmo Secretario de que póde mandar
fazer a execução. ou lhe vá Decreto assjgnado por
mim. no qual perdoe. ou minore a pena do dito
Reo condemnado; porque assi hei por bem se execu
te , sem embargo das Ordenações. Leis e Estilos em

, contrario; visto ser muitas vezes preciso usar de se~

melhantes Avisos e Portarias dos ditos Secretaries,
por não frustrar irreparavelmente o effeito do recurso
sobredito, e não caber no tempo passar-se Decreto,
para se suspender a dita execução. Alcantara 12 de
Março de J 706.

Com Rubrica de Sua MagcJlade.

"
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.----------
'Ord. Liv. 1. Tit. 91. ao princ; ,

.Durtlo. t ·em que, se determinou.; se ,niio provessem iJ,Y(J

priedades t o/l serventias de Ofjicios, um se dar 'D1St~

ao Procurado'" da_ Coroa, eu da FCl'zmda.) 110s casos,
que lhes pertencem, ou (Ias Procu.,.adores Fisca~s dor
oll/ros erriául1ae.5 ; e que assi se. decl.are 'ms .IILvaras..

POr se'r conv.eniente am~u ser~j'Ço" e ainda á boa T7d6
administração .da justiça, que se não provejão pro
,priedades, ou serventias de Officios, de qualquer
qualidatle.., natureza e condiç~o que sejão t sem que
os meus Procuradores 'hajão vista, e r-espondãa no'S
requerimentos, que -as partes fizerem nos Tribun'ae's
para os fihs rcfer itlós : 'Hei por 'bem ordenar, que da-
qui em diante 'se observe infal1ivelmente dar-se vista
ao ProCtlradar de minha Coroa de t.odas os requeri
tnenros, que 'fizerem as panes sobre as propriedades.»
ou seryenrias. dos Ofqcios t que pertencem á Mesa
·<lo pe~em:bargo :do Pa~o,;,e ao P~oc(jrador de minha
razeAda, dos qu-e tocão, ao Conselho da Fazenda;. e'da
mtsma sorte aos Procuradores e Fiscaes dos mesmos
Trib'unaes, dos Officios t que pertencem a caô'a um.
.Belles'; declarando-se nas Cartas t Alvarás.) 'Provisõés
,~. Mirndâ'dos t que ·'Os tEtas. 'Procuradores hquverã'o
'VIsta dos requerimentos, -e derão net'les 'suais respostas.
sem a qual solemnidade e declaração, hei por nul'la's
·as ditas Canas I Alvarás t Provisões c Mandados t 'e
mando se lhes' nno dê cumprimento: e a-os dilOS
P,rocuradores e Fiscaes encarrego 'muito, vejão os
ditos reque-rimentos com ·muito .cuidado c .anenção; e
!es~ondã0 .tudo '0 que se I-hes .offerecer em ordem á
JustIça do 're~erirnento -e ·ao meu serviço t procurando
se obser-v.em ,pontual-mente nos ditos provimentos as
D1cr:tt. " -CarJ,I. ) .ele. crom. 1. Mm
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mihIías Leis, Regimentos: e Ordens. Q' Desembargo.
do Paço o' tenh;J. assi en-rend~do ; e pela parte, que lhe:
t-pca, o f\lça eKe.cutar. Lisboa 22~ de Maio de qQ6.

Com Rubrica de Sua Magestade.

~iy. ,'l. dos 'Reg'ist1>s do De~llmh1lrSo ao Paço .f~l. 205..

..a....,..----,......"",,........,.. ..."."""..,-..,--,....------

Ord. L.iW.,2. T.11. +2. â' Rubr.•

l)l!Creto·,·~m qUt se limitou tempo,"ás partes, para podmm·
·.,.e.qu~re.r .a .sa(ilfoç#o ~f. scrv!f9s fçi~o6... ti 'Coroa.

1i']96. TEndQ.a..experiencia.mostrad6 ,.ql;Je-o nãê se haveI';
lim.itlldo tempo á$ partes para' poderem requerer a.
satisfaçá<;> dos serviços feitos á Coroa t. dá. occaiião a·,
que se commettã.o muitos fraudes e enganos nos rc•.
queri mentos dos ser:viços antigos, que podem já estar;
despaçhados muiGes peUes :-para evjtar o.referido, fui.
servido .resalver j que· se. nãQ ,podem requerer seryiços,
alguRs, passad<:>s trinta annos., .depois que ·forem .feitos ;',
porqu.e deixando passar· o dho tçmpo '" ficará, a acçã~,
presem.a., .sem que por eUa m.ais se possa requerer'
siltisfaçã<:> alguma.: salvo 'sendo' daqucllas pessoas, a.
qt,1e conforme a direito compete a .iesütuição conera.
Q lapso ,-da tempp ~ porql:Je, est.as a poderáô implorar:
dentro do termo ~ que-o mesmo direit~ cpnc~de. A~~
«;.a..!1~ara"14de Agosto de 1706.

CQm. RHbri(G '-~! Sua.. M4g~sladt. ...
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_---'------.c-
Ord. Liv. ~. Tit. 4-2. á Rubr.

Decrelo J em que se 'ÜlermÍ/lou» que strvitÇ~s se dtvem
·decretar.

COmo o Regimento (;10 Despacho das Mercês» que 1 706
mandei fazer» ·não declare a qualidade dos serviços I

que se devem decretar; de que r€sulta despacha
rem-se alguns» que não erão dignos destes Decretos:
'Sou -servido decIa·rar)· que só se admittão o" requer~

mentos de serviças feiros na guerra) Embaixadas)
fnviatu-ras., Secretarias de letras) e nos l'ribunaes e
:serviços do Paço (J ~ ; e ,nao se admittao os das ser
ventias» ou propriedades de Ot'ficios de Carta» nem
de Officiaes <das Or-denanças» salvo os. que se fizerem
na guerra e nos exe'rcicios mÍ'litares no tempo della.
Alcamara 13 de Agosto de 17°'6.

. ·Cor" Rubrica de Sua Mag&stadt._.....'_.......'-_........~-----

Ord. Liv. Z. 'Tit. 4-1,. á Rúb'r.

iJecreto» em que st delerminárão as pessoas) 11tH fJfiatS
se posso fa:ur renuncia de JtY'U~Cf)s.

SEnd@-me .preseirte) que o Cap. n do Regimento das
Mercês dava occasííio a fazerem-se renuncias de ser
viços em pessoas estranhas) contra o que tenho reso..
hrro,; porque nelle se não declara qual deve ser o gráo
de .parentesco; porquf só diz basLCu. que este seja:
cO,nliccid<f: Fui servido declarar» que as renundas.
feItas entre' tlla'nsversa~s J só terão 'vigor) fazendo-se

~) V. Alvv, d.,. 24 de<-Jfllbo de- 16°9, e 22 de Agosto, tie J8aS
Mm 2

~----~-

1/ °6,
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até. ográo d.e Primo~, c~m-ItJnão~ inçluJive .. e que '0,

dito Capitulo I I se pratique no gráo conhecido, quan•.
do as renunc\as se fizerem nos descendemes dos Re...
J1u1.1çiante~. AJcancara 13 de Agosto de 1706.

Com· Rlfbrje(l. de Sua M·agl'Stade.

,.
~~-.--~~~

Ord •. Liv. 5. Tit. 9. á Rubr.,

lJ.ecrtto, .tm que !oe determina, que as Cons.ulras do"! T;i~

btwae-s se ?tão. entreguem. ás partes) p(Jr não violar, 01
segredo.. •.. - -

JItj07' F'Ui informadó, que ·dê algum·tempo- a es"ra... parte:
se tem introduzido nas Secretarias dos Tribunaes en·
tregarem-se ás partes algumas Consultas)o o. que h~

~m grande prejuízo e diminuição- daqueHe decoro e.
recato, com..que se.. dev.em.. tratar os ,negocias i,resul.
tando tambem daqui o perigC? de se romper o segredo"
que h€ -tão pteciso.·: em .toda. a ma!el'ia. sendo muiro,
conveniente a meu serviço, e 80a administração da,
Jusciça, que. ·se não possa ,saber á..fórma., em que se·
votou no -Tribunal·, n~m quaes fori'O os Mfnistros de
Gpinião fav.ora v.elr-a .esta., . ou.áq l1el1a·paJJt:e·, e qunes os
que a cncontrárão. En.commendo muiw á Mesa do
De~embargo do Paço,.tenha grande cuidado em.eyitar
este abuso ;.,e ordene, que· as- Consl1has, que se me
houverem de remerter·, venhão sórnente peJos Con
ünuos da: Mesa ,j' e· qU.e. estes .as- entreguem aos .meu,s
Secretarios d'Estado, ou· das M'llrc&,g ,.çonforme o pedir
a materia, ddlas :. e, não. estando. os Secretarios. nas
Secretarias,. o~ estando ocaupados neIlas) -as p.0de.ráó
entregar aos Of.fieiaes roaiore.s ..das mesmas SQcr.etanas•

. Fio .eles Mtnistros dél Mesa,. pelo zdo, ,que tem do.
meu: s<:~:âr.0' porás! ~~~~~,. o' .c-Ltid:~~~, .. e· ~au.tela,) ijltl
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qile pela sua parte nã'o, possa ter perigo o s~gred<7 d~

Tribunal. Lisboa· a J 2' de Maio oe 1707.
Com Rubrica de Sua Mages/ade.

lliv•. 2. dos Regis tos do Desem;barg,o do Pa~o fole :u5 nrs..

----'--..-----~

Ord. Liv. 2 •. Titl 26. á Rubr••

Resolução) por onde se dispr1üou 110 Oap. 49 do Rtgimettf~
80S Conlos. -

FOi Sua Mãgestade serviáo· por Keso/IIFáó de 27' 1707
de Julho proximo passado, em Consulta desta Junta
mandar" declarar h.aver por; bem dispensar.. o Cap. 49
(lo Reg~mento dos COntos., para se pagartrn ao sup
plicante os 20(fj630 reis" que dispendeu de rr.ais na
Conta, que se lhe, tomou do tempo, ql'e servia de
Pagador da··Praça~ de Cascaes. Na Conradcria geral1
se regiite esta Resoluçã(j) de Sua Magestade, e se
aponte a-ordem, que em· seu- cumprimento .se de·ve
p,assar. Lisb.oa: o I de Agosto de J 707.

Com Ires Rubric8S.
l\.gistllda no li?. I2 da C'ODtad.oria GeraLa.li>J. 73 nrt~

Ord. Liv. 1. Tit. 9. §. 12...

Durtto. tm que so recommenda (J' observancia do di· 4'
de Outubro de 1686.

S·Endo.llle presente'. que sell;lremoargo· dê·estar€m
prohibidas as· suspeições nos recursos, que para" o
~uiz~ da Coroa s~ interpoem dos Ministr:os EccIe
~~~~~s p.or, Dcçt:,clfJ.. de 1t. dt_ Oufl1;ro de 1686 ~ .se a~

1708
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partes J on olHras pessoas interessadas a.s poem delát/,;
se suspende a decisão dos recursos J em quanto pende
o conh€cimento dellas J contra. o fim contemplado no
·dito Decreto) e a minha mente em grave prejuizo
dos Vassall'os .opprimidos 'j' e querendo evitar éste
inconveniente) fui servido declarar) que sem embar.
go de que dt!octo s-e-pernhão guS'peiçõeS' aôs Juizes,

-que houverem ck ser AOS recursos) ou A sentos J que
sobre elles se hajão de tomar no Desembargo do Paço,
se deve procede~ na determinação ·e decisão de.lles,
como se taes suspeições não fossem postas, e sem
respeito algum a eIIas j o que se praticará assi nos
recursos e Assento futuros J como nos que de present~

p:nderem. O' Conde Regedor o "tenha entendido, e
que o mesrnCi>.Mando declarar ao Desembargo do Paço..
Lisaoa a JO de Maio de 170S.

<:01,11 Ru./lrica dt Sua M(1gtstad(~

Li". II dà Sopplio;ll;âG foI. ,35 \'ers.
LiT. Zo. dos Deoretos tio :qesemhargo ,do Paço foI. 220 ,era.

T' I i J ~---:-----.---

Ord.- Li~. ~~. Tit. ?:6. ~ Rubr.

• I Ruoluçã(). por onde u áe/(rmi110u) que' no coso J qllt s!
não possa faur pagamento todos os meze.r aos Regim(~.

tos) l.Jija- mos!ras sucas: e que se não d'tfâó de tnIllJ/·

frio ás pessoa ,-que~ It6Mt jbrnn Of:fhÜles) Soldados (
Artilheiros) tXct[!to nas Campanhas) quando houverfalo
t.a de mantime.~tas., I

1708 FAzendo-se presente a Sua Magestade J em Ç'onstíHa
desrra Junta a.; , vida, q:ue'·!!€: of.fe'Jetrtu. sobre se ha\V1t
rem, ou· Alfa, de con.@1nlía'r .as mootll"S. sê~eas Jf\QI ~ltltlpO

presente) em que os L~eg~'nentos, sã@ pagos todos 03

m~e ; e tambem S6Gre o estiro., ~~ Ra.~m ~gumà'
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Provindas; d~ s~ d-ar pão de muniç10 fl lT)l:Jttas p~
~oas ,_ que o pedem por· conta de -seutl "Soldol, de qu~
r.csulrão alguns de.scaminhos: Foi o dito Senhor ser~

vida resQI ver em 2·2 de Ab~jj. de.s-tç p;re-s~,nte anDe, ss:
désse cumprjmeijto ás Ordem, qlJ~ ~e !inhão p4ssado
em virtude do Decrt'lo de I 8 d~ OJJYi--l!Jrr; tk '7°6, no
caso. em q!lle não p0ssa fa,zer·se paga:JillerJto tooos t>S·
mezes·abs Regimentos "como esr.á !ilererll)inad.e pelas
noyas Ordenanças; porCiJUle fazen.do.~ o dito paga
mento, ficáo' sendo escusaQas a'$ m.c·)6til'aS -sê"ccas : e qUI:'
aos Vedares ge.raes OrdeR\! a Junta .. nâo consjnrão~,

Que nas ditas Pnças se ,<dê pão d.e mtJn~ção á-s pessoas-t,
qu~ não for.em OfAciaes , Sol.dndos e ~Arrjlhei.ros; pOT .

que só' nas Campanhas, havendo fálta de mantim.en...
tos ,.se-aeve permittir e dar.. s.e pão a .todas ai> pessoas.,
que logrão soldo, para- se lfu"es de contar. .0 Vedar
geral da Vêdbria desta Côrte, Man el de BT3f!al'lça •
terá ~ntenclido o que Sua Mag.es~ade .ordeúlfl pe a R.eso
lução r.eferída·, para lhe dar cumprimento pda p.a.rt.e"
que lhe toca:· e déste despacho s.e tomará raz·ão nal
<i:ontadoria, g~ral1 de· Guerra. Lisboa 2' oe Agosto de'
lt]o8. Co'm Ires Rubric{u.

~egistada no ,li". JS dàs Ordens de Contadoria ueral '8 fóI. 28g....

------
Ord. Liv. 2. Tit. 26. §. J1'

J)émt~, tm que ·se de'/ertln·nau·, .que nfió pttd.us.t dffltl1lrid,.··
Capellas 7Ja~as Ministro a/gllm, que possa tan/rahir'
ur/e'Za dt J#.iz , mm, p.or, si, 1U1JJ por inlerposl(j p.cSSOIh

S~ndo-rne presente pelo ]úiio dás Capel1as da G'o- 1709
l?a I.que em algumas causas, que nelle corrêráo, se
tinha controvertido, se uma Carta d'EIRei de Castela
de 2.8·de..Setcmbro de 1629,. e;xp,e~da ~~re ~ c.om~.
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missão da's'Capel1às da.Córoa, devia ter observallciaj
:e se a prohibição de denunciar fôra sómente restricra
aos Ministros, declarados na dita Commissão, ou se
'era,geral, e devia comprehendcr a todos; e que tinha
<liav·ido grande. contro\1ersia sobre ~ intelligencia e
robservancia da dita 'Carta: e desejando evitar aos
tneus Vassallos. a molestia • que comsige trazem as
<demandas e materias duvidosas: Sou servido estabe.
lecer e prohibir, que daqui em diante não possão
:denunciar por vaga pa.ra a Coroa, nenhuma Capella
.() Juiz clellus, o dos Feitos da Coroa e -Fazenda, e
,Procurador, nem outro algum Ministro, que por
..razão de seu cargo contraha certeia de Jui'l, ali Pro
.curador das ditas causa·s; e a mesma prohibição de
.denunciar semelhantes CapelIas ·se extenderá para o
-não poclerem fazer p()r interposta pessoa, nem por
,seus criados., 0U IDarentes por sanguili1idade, ou affi•
.:F1idade, ainda que sejão em .remoto gráo:: e :esta minha
,Resolução sou tambem seryido, que se guarde e tenha
força de Lei, sem embarg0 de não ser passada pela
'ChancelIaria: com declaração, que não comprehen~

derá as causas, qL1e .estiverem já em Juizo; p@rque
e.sta.s ~s d~~er.min~';á? qs Jui~es ~ qy~.o .f~~ão. dl1lJas,
,como lhes parecer JustIça, sem (lttender a esta nova
Disposição. O Conde Regedor Q tenha 'entendido) e
'nesta. conformidàde' 0- faça ex-écu.rãr.. Lisboa 5 de

. Março de 1709.
GOIn Rubrica de Sua Magestadt...

iLivi ',p da Su'pplicll~ão 1'01: 18.2.
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: I .J ~

, Ord. Li V. 1. ~it·. '97: á É.~br. .I'
o • # 1 _.

'Resolufio) por (mdé 's,e ,dtlefmiJrofl, que os O/ftéiós daI
:' Con~adoria geral de G/!ter~a 1lão são 'lIaú) qllC Uil~~S
, seY:rJeltlias o~ontt?tlddas) e"1lá0'1el1l lIalu,ràfl de prop.,k-.;
• dade: < J I' ) , . o ,'.

Ord. 'Liv. t. Tit. 88. §.25. J ' •

Decre;o, em que se dtlerminou, que quaHd~ se jizerelfl J

leilões., devun os Ministros a.ssiItir a ella.

O Conde ~egedor das Justiças mande n~tifiçar. os
Ministros, que assistem nos leilões dos bens moveis
e mais filzeodas...-que $e_ vendem, se.não fação, sem
elles estarem pre1lentes; e que não consintio, que os
rerm,os das arrematàções se 'continuem, sem que sejão
'assignados pelo Rendeiro da Siza, ou por seu Pro~u~

r.aclor, com pena de paga-Teom em dobro por seus bens
9.que1eHa impGlrtar, por ser assi conveniente á boa
arrecadação ,da Fazenda Real., Lisbo,a 23 de Abril
~e I 90.9. . \ L • ' ~ •

Com Rubrica de Sua Magestade.

tiy, II da SuppIi~çao foI. 18.2 vers,
o (~ . f) 'I ('

! J J ,. ;; :JJ I I'

FOi Sua Magest~de" servido pó' Resolução de 10
do presente mez e anno , em Consulta desta Junta or
denar, -se proveja o Officio de Escrivão da Contadoria
trai ~e Guerra, que servia Antonio de Moraes de

esquIta) em pessoa. que haja de servir) sem que
fiq~e a terça parte do seu rendimento para o dito An
~onrn de Moraes de Mesquita_. por não serem estes

\ ;cretl.) Caril.) (Ie. '[om. 1. Nn
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Officios mais que umas serventias cont~nuadas ; e não
dos que tem natureza de propriedade. Na Contadoria
geral de Guerra se registe esta Re,solução de Sua Ma.
gestade I c em seu' cumprimento se aponte o que se
(JffereC'er•. Lisboa 17 de Maio de 17°9. ..

Com Rubrica.r dos Ministros da JUlzla.

Regislada nO' liv. 12 da Conladoria Geralll foI. 428.

----------"

Ord. Liv. I. Tit. 49' á Rubr.

AvisB • (/11 que se determÍl't9U ) que não havendo 110S Enir",
casas dN(JCCltpadtls para morarem o,r Corregedores e Jui~

zes dQ Çrime J se lomaráõ par Apose111adsria ) ainda qui
mI/as vivio algumas pessoas I que tenháo priviJegioti .,

I

1-7°9 R Epresentando o ~onde Regedor I 'que os Co;,~
gedores e Juizes do Crime não podião morar nos seus
Bairros I na fórrrta ql1e se-IheCifa vi'a or enaao. por
não acharem neHes .ca~as : me ~ visou Sll~ Magestade,
que avisasse a V. Sennoria lhe mandasse tomar as que
.qouvesse de$occlJpadas I e quando _as não h*! sr
tomaráô por Aposentadoria. ain'da q,ue n.eUas VI aO

algumas pe~oas ti que teC;1háo Rfivilegi<;>· á:;'. qu~es se
ll1ê's poderáõ dar oútras enl'outro Bairro. Deos g~~de
a V. Senhoria. 5 de Junho de 1709'

~ Diugor de .M-indonfa Cárte-Rial.) "

.~. ,

.' • <. •
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Ord. Li-\'". ~ .. Ti.t. I. j. ~.

Dttrtlo.., em ·que se r:ecomme-nda " pr911lptidifJ .. 'que l1í
'. I)mmb(Jrgadó~s devem t,er em .ir ao despacbQ da Rt-
" /tlftio. 1 • .", •, .

SEflda. 'me prês~n.t:e , que em grave Jire9',ttiPlO Idl0b~
çommum se ,di latão nesta Côrte :as -causas 'CÍ'Veis e
crimes. pooque os Mitili$f.r.os daqJ1t11i!ÍÇl3 s.e :mão emplle.
gão, ma boa ad-rmirniscra.çw. deHa. .cam f)'SUirla.olo ••que'
devem; e es,pecialmente aJa 'Cas.a da S-u:ppLicaçãm» on~e

os Desembargadores deixão de .assistir DOS diai., 'ql1e'

são .obrigados a ir a ella; ou tão tarde. ql!l.e faixa oe)

rem:po para a despacho: para -evitar :tão 1í:Qflsiidera-'l61,
damna ..' foi servicl~ tt'SIllv.er. que·(o.Gemde Regedor::
lla mesma -Casa ad~irta am'5 oioos Minist.ros procurem
cumprir com a 'SUCl obriga.ção , fazendo .G]ue os Desem_
1Jargadores não faltem 1lI0S clias d0 .despaClho • inda
para elle ás horas elo Es.tilo.: declarand:(j)-J'I;les , ~ue do
c-{)ntrario me darei por !11iluilto mal ser.vido l3elteg; e
farei aquelda delill(i)Ds.traçãG>, quewerete o seu descuido
em materia tão jmportante: e o mesmo Conde Re..ge..
dor me dará conta de assi o haver executado. e de
quaes são os Ministros, que depois de advertidos
faltão em observar o refenao. Lisboa a 19 e JulhEt
de 1710•

Com Rubrica de Sua 1Yla,estadt.
Li\'. li da Supplicaçao foI: 191\.

,..
Nn 2
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Oril. Li,. I. Tit•.60. á Rubr.

Decreto; em que se- determinou; se não Jen/enteassem 111
, 'Re-sidencias, dos "MinÍ'Slros; um' mostrarem certidão dt

como mtnpriréio as Ordens da .casa da Supplicaç4o.

SOU informado, .que os Ministros de Justiça se hão
com descuido culpavel no cumprimento das Ordens,
q.ue se lhes commettem da Casa da Supplicação; por.
que. ainda que as cumprem. são omissos em as
executar. de que se segue grande prejujzo á boa admi.
nistração da Justiça e ao meu serviço. pelo que per.
tence ás Ordens. que se expedem dos Juizos das Ca.
penas ,da Coroá ': Hei por bem J que rlaqu i em díame
S~ hão. julguem J nem fação correntes 'as Residencias
<WS Ministros de letras J sem que juntem certidã~

de como satisfizerão a todas as Ordens. qae se lhes
passárão da Casa da Supplicação. O Desembargo do
Paço o tenha assi enrendido J e o' dê á execução.
Lisboa 18 de Março de 1712.

eflUI Rubrica dt .$lItl Magesllldt.

Liv. :.l. do Re~isto do Desemba~go do Paço foI. 240 ver&.;

-----------
Ord. Liv. 2. Tit. 4-7. á ~ubr. "

Decreto. em que S~ dettrmi;1(Ju • que os Capiláes Móres
.11as t/eiçoes e acto.r MiliJares hão de ter: o pr.jmeiro ,lugar
l1alf Camcras....

1712 No anl1b d.e 171 r pertendeu' o Capitão Mór .de
.C~ilttbra, Antonio. Luiz de- MelLo e Sousa, prim@U'o
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luglll. na;Camera , quando. se...fuessfm e1eições-de ~ffi

cios da Ordenanç~.> e opp~mdo-se a c;amera de COIm
bra, em Consulta do -Cónselh'o ·'e -lIo :D sembargo do
~aço, feira na Repartição d~ ~ejra :, fo~ Sua..Magesta(de
serviao tomar a .J{esoluçâd :s.eguinte: Assi na Cameta
de Coimbra, como nas mais do Reino, dev,em 'ter
o primeiro lugàr' os CapitãeSl 'Móres~' quando' fOTem
a ,!=llas para aS6istir ás eleições e mais actos M·nita-
res , corno differentes vezes''tenho''resoluto em seme. ( r 'r
lhantes disputas.' A Mesa o faça assi executar. 'Lisboa
5 de Julho de 1712. . 1 (,. - II

Com "Rubrica de Sila Magptadt.
f • l, -"I 1 .• ,

Lir. 5. do Desembargo do Paço foI. 223. •

>J I

'í i ,'~ Oed. Li~:'S'·!rit.'.7o~ §.
. .

Portar/ti, im' que 'it ffl'tmâou 'pu1Jti~a;"\por uma Portaria
do De,~em~ar;go 40 Raça, I que náo... !JQl4'uçsse. p.JIi/e.s-t em
Lisboa ~ nem se dessem caSQS para d/es.

MAll~a ~lS.ehX:~so\ S;nhç~,.q~· ~ ~rregedor do 1711.
Crime da Côrte e éasa. Belchior da Cunha Brochado',
e',infor~e das pessoas, Rue, dãÇ>'9r~a~" aOIJdc s,e.f-5l~t;1$

çalIes De;sta Côrte. e Íaça notificar a cada, u.mj dos
homens, que ~erem os ditp~ b~i~es, os não faç,~o,
nem consintão os taes bailes, fazendo. lhes fazer termo
de assi o cum prirem. com pena de dous mezes (le
pfisão;e duzentos cruZados, irremissivelmen_te ~ appli': 1

ceados para as despesas do Desembargorde 'Paçó~' -Eis'
boa 29 de Novembro 'de 111 '1. •• D1Jque_. rp,esidfljle':
Gosta.1 Andrade. P.ereira.' Baracho.': _,..., j" - 1

Est~ Portaria .'se pas.sou por ordêtl1<'Doral ) qUl IrõlIX-t
" Duque de -Sua Magestade. 'I ~ " , (1 . I -, ~.

Liv, 5 do Pe~emlilrlQ ~o 1!1!.~ f91~ i,&~·· ll::l :tl~J I : i (I)



D· E C R E T O, S '

, . -,
Oro. Liv. I. Tcit. 66.. §. ~6.

,Dur;';', êin que se declarou': que nenhum Corregedor mí,
desfadgâdtJ» .reln mostrar certidão .do ComeJbo da .p4~

... :unda..em como jizeráo p/4nlar ilrvorcs.

1713 O Desembargo do' Paço mande decluar, quedo
aAlilo futuro de 171~ em diante nenhum Corregedor
dos das Comarcas será despac.Nado» ~ sem .prjmeirq
mostrar t'~rtidão .do OonsdH'0 da·,F.a}Lenda» assignada
pelo Escrivão della d.a Re~artiç:ão. dos Armazens I

por que conste'. como nlostrou 'no dito' Conselho satis.
fazer ao disposto na Ordmafão do Lz"v. I 'IiI. 66 §. 26
na fófrfiã, que "'né11a se deélara» sobre semearem pi.
n~eiros J plant~r c. g~r.rdar -oastal}q~tr~ ~ carvalhos( 1).
LIsboa ~3 de Setémóro de 17 13•

. ..... O;,li Ru1Jriç.rl d~ Sl,fa M~<sl.ade~· '.
' .. Li..-·la. dos l'wegiSfOS -do Dl!Semha~o ~o .PaçlJ .fol: '2~6~ J

• (.. • I'.. r

---,-----
S:P'I (r~~·n.h.;.:)r"'Ort!..It .'i:n!r-rt:'.9 ~ Itt'lfu. 'i'

I J J., .. t

lJett<t O~i!HJlvfu~ 1ft> 'l1e~laf'itrã() -45 vf'5sipmlúra-s J lJru dtvem
• 'lI!'&!Jt os 'M't'n~/itJs :; 'C l1tstfffeVáO"do Secretario rilS Mtr.
< fiS'!obR 'a robse.rMlIICm do '11fe.ft!io Detre'fo. .

TI J, t "," ; . ~,l

'"' ..,; 1 j J . ': ! ' ,
17 I f E~do~ ,iilfGlm.ooQ $ qlJe GS Ministros <.da Casa da

- Sldpp~iCCjlffão -que eI1ãa fólhos ~ kns .panim0piaes t

,:~,:,4~,.,<;q.~ apett~ e.gue pl\r~ a ,!lU1\~r~ su'8teJl'e
tação lhes não podi:w ,à-asliir .~ :o-r~naOO-t, -e -emaiu
lll,~ll.t~S~. )lue.~~ f'9foo ,<CaXiadOS €ID -liI1Í.ffer.dJ.lte~ Item
pos; e pôrque no pres~nte' J a,~~i-tt;) ~ ot:a.resúa 'dCJ

(l) V. DeCfrJt. cie II ele Naf.çó tl~.;ttTt6.. ,. I I, :.;, ,
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IÓdeS oS< 'gener0S) se fuia l1eC'~ss::ui0.dar alguma' prÓ'
videncia nesta materiQ; e tendo consideração a se
aeharem nhaustas e. empenhadas as minhas renda's
Reaes, F@f occa$ião das guer-Ias e outras- necessidades
pwblicas, e anão pocrer'sahir ddtas o awréscentamenta
dos ordenados, .que setÍa. justo tives~m os Miflütros
de um Tribunal, que' he o'p'rincipal da Clómii'list-raçáa
da Justiça; e rendo tambem respeito. ao que sobre
esta materia me fez presente o Bispo Reged0f :' Hei
por bem., quc" daqui em djarm: se accrescem€m ·ai
Assjgnafuras; aos Ministros da ~ Casa da $o~Iic'áção

sómente na fórma seguinte: . 1_

, Oli Desembargadores dos Aggravos k'l3-p:w a
Assignatura, que lhes pertence dos feitos; q.ue lnes
forem distribuidos) €Orno primeiros Jui4!es; e ame~ad~

da mesma &sigllatúra Leva-ráó o~s tr0uS f)~s~RlB~Fga

dores., que se lh~s 'segur.re-rrí ,:por segundo C3.te(oei'l'd ,
Juiz i e passando o feiro a quarto) ou quinro, ou
mais Juizes) os que ó. forem, hão Ievará'õ Assigna
tura: e· as~i terão entendido as pa.rtes, que a hão de
pagar; e que sómente ficão obrigadas a satisfaze(
dom o.cdpbro da ~Asgjgn..atura . do que'arégot'<1 eerten
c;ia aos ,Dé"5ftrnbargador,es dos.Aggílavos. E lJlelo que
pertence ás'~s$ignar ras.. 'G1os Ju~les 'dos j'~Jto~ dii
Coroa' '(Fa~eli~a, Garregedolies <do. Crime díá 'CÔFte',
Juizes: dos-.Feitios da Fazftnoo, das "Execuções dos.
Comos, Jui.zes da-s causas da Misericorclia € da.
Chalil:Cedlariá 'Oldvidore~ 6e1laQs do Crim~: Hei poi!
\l,em., <que cada j0ll! dos gli @s R'tlatores leve de AS\
slgnatura mais ametade do que atégom lhe era COlil"€e 

dido HOS fei,te"S: dé que êi<ãeil Relat0r€S ; e ou.tra tanta
quantia). como a· accrescentada, le"arái5 0S d@uS' Jui
zes) que lhe forem Allij:untos: e quando succeda, ql:l0
por 'CàQsa. de emJDates: s:e nomêem ma.is.. Juizês " nã()l
";ncé-ráõ Assignaturà os'que: "accrr.~icer.em " na mesmCll
forma, 'lue fica' determinaçlo;; cc!lm- ás E)esembarg-a
do.rcs cdOll. Aggrav.oS:o. E porqu-e o lugar de Chanc.ell.er.
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da Casa da Supplicação , por ser o mais graduado di
mesma Casa, deve participar o accrescemamento das'
Assignaturas" ordeno, que nas causas dai slaspeições,
que houver de julgar, leve Assignaturas 'com accre.
s:entamento) da ametad~ do que lhe pertencia pela:
~ei das Assignaturas (I) : e :cada um t dos dous Mi.
:nistras Adjuntos outra ~anta quantia" como a que SCJ
accrescenta. E para se evitar todo. o embaraço e con
f.usão:, que pudesse, haver na repartição e distribuição
pas dita~ Ass.ign.aiuras ,: que se hão de repartir no fim
{le t.odo~ J o§. ~~zes.,1 seJobs~rvará, a Instrucção I que.
màndei fazer, assignada :por 'Bartholomeu de Sousa'
Mexia, do me~l Cohselhb I e m'eu Secretario do Expe.
diente e ]\1ercês ; que quero se cumpra e valha I como
par~e dest~ Decreto. O Bispo Regedor o tenha. assi
emenqido, e o da á execução. Lisboa 22 de Março
de '):7J4. J/l Com Rqkrjca de"Sua Magestade.!.,· I

1 '" t' J ) J' lo ) (~ .-

• lmtmcção do $ecr.etar,i·o das' Mercês, menciol1àda no f

:.. • Decreto acima.. , . ii

() Dec;~to de 22 de M;rço deste an~o ,l'~.el0 cÇu;l
Sua Magesta~le, que.'Deos guarde",; mandou '~e ue
q,riscentíJs.sem:as,f\ssignaturasJ. dos l\1inistros da Casa
~a Súppljca~ão. )para que com mais. este .emolumento
se sU.p-prisse .a limitação dos .seus otdenados ,.visto se
3chafem as Rendas Reaes tão exhau'stas ~ que não per.
mittiãQ.-_o. é!,cçres"centarern-!e IJ he,'o mç$mo S.enhoD
ser,'{ido se entenda e ponha em pratica.lna fó.rma se~

, . ,
gu llilt~ t I I. l,:" 1"~ \ . J; ~ I ~ ! r; • l

.' Pelo que, pertélice á' Mesa dos Aggravos , pa~a
se eyit·ar todo o embaraço e indecencia, que resulrarla
de se passarem os.Jeitos de.uns Ministros para outÇOS I

~ .éJ.p mesmo tem po fazerem-se. (e$,tando e]ll despacho)
«;nFregas da~ Assign.at:uras. que lhe.s tocasse.m I comO
seguTldos I,' ou <.terçeiros 'Juilles. " he nS.,ua ' ~'agestade
._ ~I) Y. Alvv... de "0 de J<UDh~ d. 1~g6! llde a ejiaio da J74§... ·



C Â R TAS, ET~ i8C)

'Servido; que o primêiro Juiz éla-c'auS'a, qU'e Ihe,;ror.
disl.ribu.ida· J 'leve a Assignatura J que lhe toca:'e'a
mda l'\'ssignatura dos dous Juizes J a quem por 'se.'
gundo e H:recifll> ha ·de ,passar'o feito; porque pói'este
modo, ·e ·pela distribui\ão ·dos mesmos feitos ·fido
todos .igualadGs !no ,emolu-tnento das Assignaturas-;'
-eom declara.ção J que -nos feitos. que' se venCem por
dous Juiz.cs. não snão as' partes obrigadas a'contribuir
mais, que' com a Assignatl'lra. que pela LtÜ deve
le-var oJprimeir<) Jui-z, e ametade da Assignatura, que
fica ;penencend-o 'aO segut1do j ·e· suecedendo passar a
ter<:cilio.) quartO-, -ou mais Jui~es., nem 'par essa causa
serão as panes'dbrigadas a 'Contribuir 'com outras As
'Signaturas',:' e isto mesmo se .praticará nas causas, que
de sua' nawreza se venc-em por t-res; porque passando
a mais. do mesmo modo -não {evaráõ Assignaturas os
mais J-ui.us. Todos os' Juizes Relatores 'da 'Casa da,
SuppI1cação'. qURodo se ·lhes 'fizerem os 'feitos -concIu
sos. Ievaráõ a~ ASstgnattlfas • 'que. pelo dito Decreto
lhes ficão per.rellceooo , -.que ·he ametade 'mais , do que
atégora leva·vão, -e serão a·s panes obrigadas a cóntri...

. 'buir para dous Adju'ntos 'C'Om outra ·tanta quantia.
'Como a qu~ ,Ie-v.ar o Juiz tRela-t-or -; com declaração I

~ue. ,a .1\ssjgnatlim., -que fica pertencendo aos dous
Juizes Adjuntos) se .ha de entrega-r logo, quando 'se
diStribuir o feito ·ao Distribuidor, que terá U1n Livro
separ-ado e rubri-c-ado -por ·um Mi-nisuo da Casa d.a
Supp'li'cação • em que carregue as ditas Assignatura-s;
e no -mesmo 'féito 'fará declarflção a que folhas do dito
Livro ficão carregadas J e sem esta -declaração se não
'proporá., nem .oomará .c-onhecimento de-catlsa alguma';
o que ficará por c-onta do cuidado dos Juizes 'Relato-
res. E porque .algumas Cartas de st'guro 'e livrame·n..
tos, que e'manão de·devassíls J em que- houve maior
numero ·de pronunciados. não costumão ir ;á distri
b~ição'; :he Sua Magestade servido, ·que daqui. em
dlant.e :se .não ex-pidão J('anas 'oe se,g·u.l'o, nem li.vI~,

pt('Yttl....,.(.4rlt.~ ·el(. 'I,m. !~ 9q
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meentos alguns., sem.que pl'i meiro vão:í distribúiçã6'~_

p.arll o. effeito de se- pagarem. as Assignaturas. que
ficâo p\mencendo .aos J~izes Adjuntos, que se hão de
regular pela que levarem os Juizes Relatores.., para.
çnrrcgarem ao Di~tribuidor outra tanta .ql;lantia', que
lie não poderá. exced~r " sem .embargo de que a .causa
por sua na.t9reZa seja de maior numero de Juizes.
. No-fim. de cada mez d'eve o Regeaor da .Casa da
Supplica~â.o,nnmear,um Desembargador. que lhe pa.
ucer. p1\r-a que: cO~.os.. Dtstribui,dores confira ,o I::ivro
«;ta disrribu;íçãb. com o- da,; reGeira'~ das A~sigllaturas,.
que ficâ(} perren<;:endo.,-a-<i>s Juizes. A-dj"unÇ.os j e,a som•.
ma, qu~ produ'Úrem, se bp de repanir cam igualdade
pelos Desembargadvres" Ji,xtravagll'nres<, fazendo.se·
uma folha para .este· effeitO'j aecrescenrando-se sempre
(alem dos. Desembargadores. quer h~llver-. na, Casa)·
u:m ql,liohão m.ais., que ha- de pt:lIt~ncer aQs dous.
Pistribuidwes pelo trabalho, que Jh~s ar;creSêeu de
lierem reçebedGJres.das_dj.rc1~ A~sj-gR-attHaS j.de maneiía l ,

que os .dous Di-stribuid@f.es.hâo. de entrar na ·repartição,
d-ellaih. cada um com. ametade dG que couber a um
Desernbargad0r; porén1 nesta reparçiçãQ nãq cn-Haráá
O~. Desern.bar~adQres Ext-ravagae.tes •. que. por (nais ~e.
y,cn mez estlverem .. occupados em·, alguOlÃ serven t1 a.l
dos lug~res:'da ..Cíisa; parque· o emQltlmemE0, que hão
de ter na dit~ sel''fenria., lhes.supprirá.o que na.,rcpar~

t~ção d~s Assig~aturas dos. Desembarga<fures EXlril~

vaga,I\lres IRes podia tocar.
. E porque a Real'~ intenção de Sua - Máge~tade

ftli llçccor-rer.. com. o ('mol'l1m-€nto. das A-ssignaturas.
aa.commum dos· Ministrol> da. Gasa ;da.... SlIpp.ticação I.

e na, cons.ideraÇ.~O·.de que,- os Desernhar.gadores d.os
Aggravos e rod·os- os Jui·7.es., Relater.e·s fiGio cem o
.Eossjvel ac"rescentalfl~nto t e só- os De~embar.gadpres

~xtravagantes, s0br.c l~rel1l menos .ordenadé t pOUG()

$occorridps :. oe se,fv.i~E> J. q\.lc r:amb€m na-s~cal}sas d~
'1evi~t~contJ:ibuãq ·a~ part-cs ea(,..,.4~us Adj;unt,os. com
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outra .tlinta As~jgna[.ura, co~o kVJJrrnH),BJ"ui'zes ;Re
'lacores dellas: ·e ·que as ··esportulas de dous Juízes
Adjuntos (que nác:> ~ão cerros~ dais :Ca.pe.IJas ,da Coroa
se' entr('guem a um dos ,Dís~ribuidores da Casa. para

ItjtIC ass~;,possa.(!tlscer a·.t~paJrtjçãO',_·que se ha d'e fa'zer
,com'os Desembar.gàdores Extravagantes; e'o ESClíváo
,àas ditas :,Capellas" ·quando fize.r entrega das ditas
'~sporrulas., ·,as- fa-rá Ga'iregar em Fe'ceita a um dhs' ditds
Distribuid0res ; ',e o arbiuamcnto das esportl.l'la.s dOi

.fettos .das ditas CapeUas da C0Foa se far.á péI0S''Des_
embargã-dores-dos A'ggravos ,mars·a·ntig6s. que' houver
·na Casa da SU.pplica'ção '. ,-aí m::Ia que .poI' -ráem- passado
a outros lugares, não sejão anualmente .DeS't>mhar~

.gadorcs de Aggravos. Li boa 29 de :M-aio de 17';14-
Barthoromeu, de S"u'á Mexia.

!J.iy. II, da Sopplicoção'rCôl)~ 2ít9.

'-Crd. ,Liv. 'I. Tit. '.14. § 5;

DurelD. em- qru ·u detêrmina. 'que O %triz; d(1 ChtJl1Ctlla
·ria tire duas devassas 'elala' dnnb' do' pr'octdí,iienio doi
Escriváes, Alraides e outros Officiacs de Jus'liça.; e
prommci-t OJ' cttlpurlrlT', dwrdrr-thrf /i,{}1"afJff1J1õ.

SEndo'conven'i~nte para a boa adrn~nístra,ção da
}uniça. que '0, Juiz da ChancelJa-ria tire cada seis
mezes devassa do procedim~nto·dos Esc-rivães·. AJcai
'~es e outros "Of-fiçiacs de Justiç~: Fui'. servido resol
ver,•.qu'e em caoa seis mezes tire a ·di'ta devassa do
sobredito o Juiz da' ··Chancellaria. pronunciando e
p~enrlendo os .culpados • e dando-Ih('s livra'mento~ O
'BISPO' ..Regedar o falá ,as&i 'e:xtOli'roa1'. Lisbóa 24 de
JuHio :de· 1'7 I ~, .

'(\191# R'rdJY;ca' ,de Será- iM(1g'estade.
:fi",: ... da~Sa'ppficàçã'oJiJO'l. 25~.

00.2
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Decrete J ,em, que··u .wtlndou p~rl em· fJ1Jurva/wia o Alr)"4
. de.. 23 de]ulh.o·de..I67S.

JV·L1- .S Endo...m~ presente., ql!le muitas ~essoas and~õ com
. pjstola.s. contra a Lei; que prohibe o uso dellas; o

q.,lJ..e proced~ de se· nãE)l·e~e€utarflm as .penas> I estabele_
cidas na~mesma·-Lei comra· os que as-quebranrã-o: Fui
Se.rvi,dA resolver. e~ Consulta do.Desembargo do Paço"
<'i.ue I pqt-. aq~ell~ Tri bucal; se· ma~daS'Se.m pôr novos
Editaes, que 3uscitassern ao mesma Lei, para que ne..
nhuma pessoa< t, de q,ua·lquer qualidade que seja I possa
tra~eJ;" .pistolas .. ma·i-s que aquellas, que a mesma Lei
pe.rmitte. O·Bi~po Reg~dor,. o te.I)~a a$si. entendido I

e.Dcarre~nq<? m~~- pa.r,~icul!l·r.rpe.nt~_ aQs. Ministros e
Officiaes de Justiça a execuç.~Q da. dita.. Le.i •. Lisbol..
a..Jo de .J4lho d~ 17 14.

Com RI/1Jrita di. Sua Magesialto

.i.iv•.I1 dl!.S!lpplicaçà,A .1'01•. 25,5,.

~~.----:-~"""j"l'.---""';"">.

O,d.:Liv.• I. Ti.t. 62. §. I.

1)Jcrt-to; .t1fZ, que se ·recommenda' ao~ Pa"ocbtJ's', ,qut II~
exudão os' usos e costumes, Itgitimamente conseHlidos na;
Djocests" Jo!lr( ~s imfJ/ttTIlc./Il.os ,dos suflrágios eftmeraM
do's-difNnlos..~ . -

M Anda:ndd considel'a'1' os' meias -mais efli'cazes ,c
livres de inconvenientes, e mais segl;Jras .na canseien..
cia t para se evitarem; as. 'queixas ,é vexações, que
alguns Parochos dest~ Rei~ faziã~i ~~s. seus Fr.egu,Clze~



'2:9a'

sobre a ·materia dos suffragios ) ,que' se, havião de fa-zer
pelas almas dos que morressem com testamentos-•.
eu abintestaçlos. ; .~ CQm vista ·do q1!le se, me represen
tou em varias·:Consul'tas, e por Ministros de suppo
sição e de boa·s letras: PIei 'por bem- revogar· a 'Pro
'Visão, que se, expedio pelo Desembargo' do Paço t
exrrahida da. Resoluç~o·, .que fui. servido tornar em
Consulta de I3.;de Fevereiro do anna de 17 10 I par&>',
que daqui em diante não tenha pratica, ou observarr_
cia alguma·l;. e porqu-e neCi:ess'Ítáo' de remed~o as vio-
lencias e vexações" que ·alguns Parochos sobr~ esta
rnat~ria obrã-G €om seus· Freguezes ',. mando 'aperrada
1Uente rt!commendar aos Bispo!r', qtle cuidem muito
desta materia t qu.e he- propria de sua obrigação e da.
Justiça .e paz) ,que devem pr0CtHar que haja entre os
Parochos e os. seus FTegu.ezes das suas' DioccS~Sl e lhes
encommendo't ,ql1e:com tod€> o cwiclado· vigiem I e se'
appliquem. a·~este particular •. €astigando severamente
aos Pa:roO'hos. ql:l.e excederem os· emolumentes do&.·
suffragios. e funeraes dos defuntf,)s·, . e os-usos e cosl'u.
rnes. que forem· justos.) e 'estiver-em legitimament~'

ronsenridos e. approvados nas sl:Ias· Dioceses ~ 'e por
ser ,este, negocio de tanto peso, lho ern€a'J1rego muito
nas suas- conscieFldas'; ,e.que, quando I-láo haja toda a .
emenda I .que esp>ero t..usarei dos meios, que por Bli. .
fClito me, são .permirridos usar) para soccgó <k>. bem
público " e para livrar aos meus Vassallps .das, violem.
cias I que padecerem_ O DesembaJig9~do~Pa'çÜ'o t(lnha ,
assi cntendidb t e. nesta conformidade .o.fará ·~xecutar....
Lisboa g·.de,MaiQ d'e,I7J5-

, Com,:Rub"tõQ dt· Sua ,Mages/lldr.,·
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-------------~,

~rci. Liv•.1. Tit. 60. á Rubr.

flJtertfo J 'eln rjuf' se d!t~ltliffOtf. S~ náfJ snt!tltcraSSt111 III

R"tsidencias- dos Corregedl]r?s • stm ltloJJra.rem ctrtid~

4r' comlJ fi:uráa plantar ar'1Jor~s.

/

:1716 POr constar t que os 'Corregedores élíts Comarcas,!
aos qmles Se' tinhão pcrswdo Ordws. em 0bservancia
da minha Resolll~álJ' d~ 20 dt Setembro de 17'3 I que
havia de principiar no prirBeiro de JanelTo de 17'4,
para malldarem semear rinheiros, plantar e guardar
·castanheiros na fórma da :Lei do -Reino" advertindo.
-se-lhes nã() serião despa<!hadas, sem ,prim~ifo mostra.
,rem no Desembargo du .P.~n;:o certiGiáo., assignada pelo
'Escriv.ão da F~~enda da R1eparrição dos Arma7ens'l
paTa constar, se tinhfro dado <;xecução á dHa Reso.
,lução, não. tinhão pedido a dita cer~idão aré-o,pre.
1iente.:;· o' que. nã'O s't' abin. se era por. omissãn I ou por
'Se. lhes nã9' procurar no~ Dcsem'bargo: do Ril.ço: Sou
servido ordenar" qu astSUlrs Residenc ias- -s-e 'não ponhão
,.correntes, sem certidãQ dEscrivão' d~ 'FllHt1dn da
Repartição' da- India' e A'l1marzens, G-:Chg,nceller da
Casa da Su P'l~1 ica-çW. que ser.ve de Re'gedor' das', J(Jni~
-ças t o tenha assi enteNdido J e e flJ.ça 'executar. 'Lisboa
.a;.l:ll de MlllÇO d6'·1716 ••

- Com Ru'f,tr"az tt Sltll ,\l'a(C-Jflllk;
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Or-d. Liv. 5, Tit. 140. á Rubr.

Resolução. pela qual se mandou". qu~ a condtmnaçáo Jj.
degredo seja. com pregão. que puhlique o delicio, p,oYJ
qut Sf impoem. a pe114 do degredo.

E'M: Consulta de Conselho de Guerra fói S. Ma. 17t6'
g8tade serwido resol·\'er: Q.ue havendo condernnação
de. degredo. devia ser com pregão. que pl:lblicasse o
delicto. pelo qual se. impunha pena do d~gr('do, e
que o Consel'Ho assi o tivesse entendido, para que-
não tornasse· a vir outra vez. em dú.vida. Lisboa 2.~

de Dezembro.de J 716.-

-------------_.-
Ord. Liv. 2 • .T-it. 26. á Rubr.

RtJoluçáiJ, por onde·se.dcle,'minotl •.quau Sfjáó tts il1((//fttd.i.
dttdeJ aUendi'l.'eis , .para os lvJ.ilitares f)t1turem Jotdo.

p'Or Resolúçãõ de Sua ,Magestade., .que Déos guar- 1711':
de, de 13..;de Agosto... de Ijlo,.. em que ordena" que
aosSóldados", que se illcapacitar.em em seu serviço,
se lhes désse a sua -pra'lia .por inteiro-. :ficou· derogada
aordem, que se praticava'" rara- vencerern- ~Ó- mei'a$
pra~as. Pôrém como -desta. graça se q1Jerem .aproveitar!
JIlUltca com·', a-affectaçãó da..inGapaddade, e octr0s,
~ue po!\-, d~versos·. moti vos--se incapacitão ; .com cujoS'
requl!rimentos .perturbão os que,justamente requerem ~

Resoheu o Conselho de. Guerra; que os que hão de.
Vencer as· praças. por· im-eiro, hão de ser-aquellell ...
flue adqliirirem incapaeidad'(! na serv iço p0r' acci-
dtntt.. auccedidO'· l\eHe.,.. ou. pp!:, fctlida.so H:cebid~ ~
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:0rcl. Liv•.1. Tit. 60. á Rubr.

f1Jtcrtfo, -e#fl if«~ se dettrltlinott, S~ 1fáo snt!tltcraSUm 1ft

Rtsidencias- dos CorrfgediJY?s , s(m mOflrll,re", ctrtid~

·,tit' GOtnlJ ftztráo. planta r arvor~s.

:1716 POr constar I que os Corregedores das Comarcas,
aos- quae-s Se' tinháo pa'ss-ado Orde.ns. em 0bservaneia
da mInha Re'so/urál}' d~ 20 de Setemhro ·de [7"3 , que
havia d-e principi-ar no ?rilBeiro de Janeiro ,de '7/4,
para mandarem semear pinheiros., plantar e gU3rdll1
·casranhei ros na fórma da :Lei do -R ei no ~ adverrindo.
-se-lhes não serião despaC!hadas. em prjm~ir.()mostra.
rem no' Desembargo do Parro cflrrigáo.• assignada pelo
iEscri,v.ão da FaZ'enda da ·Rieparrição dos Armauns ..
para constar. S'e tinhfr'o dado Ç"xecução á dJ[a Reso.
,lução', não tinháo.pedido a dita cenidão1aréo.pre.
-sente.; o' que. nã-o s'e' aiJio. se era p'JI' omissãb-, ou por
~e_ lhes não procura.r no~ Desembargo: do p.à,ço·: Sou
servido ordenar., que as!·s.Ull"S Residencias-os-e'nfio'ponhiío ,
,correntes I sem cemdiio dt:r' Escri vão' dà 'Fa'lendn da
Reparcição da- India' e A'rmazens. cr~Ch~ncdler da
.casa da Supplica-ção-. que serve de Re'gedor dlls:Junil.
-ças I o tenha assj entendido, c e fa-Ça ,<:xtcular. 'Lisboa
.Al.I:[l de Março. dC'tI 71 (j\J

- CO"' RuVri,(1l i? SICII J,\1attstlJ1k.



C A A TAS.. E't"C.

Or.d. Liv. 5. Tit.I4.0. á Rubr.

2.95

Resolufão ~ pda qual se mandou) qUt a cOndttl111aráo J~

degredo seja, com pregáo, que puhliqu o ddüto, p.0~

qut Sf í1ll'poetJJ. a pell4 do dtgredo.

E'Mo Consulta d~ ConseHio de Guerra fói S. Ma. 1716
g8tade servido resol.ver: Que havendo condernnaçãa
de. degredo, devia ser com pregão. que ,pl:lblicasse o
delicto, pelo qual se impunha pena do degredo. e
que o Consel'hoo assi o tivesse entendido, para que-
não tornasse· a vir outra vez. em dÚ.vida. Lisboa z"
de Dez.embro.de 17 16._

------------_.
Ord. Liv.2. Tit. 26. 'á .R.ubr.

Btsolução, por o11'de·se.dclerminou •.qual! Sfjáo aJ ;'uopa(f.i
dttdes al-Jendi'l.,eis , .para os Militares 'lItncerem JoMo.

POr Resolúção de·Sua ,Magestade., .que Déos guar- J71't-'
de, de IJ-·de Ago·seoo.de 1710 ,.. em que ordena" que
;.os Soldados.., .que se inca pacüar.em em seu s€'rviço,.
8e lhes désse a sua 'pra~a' por inteiro-, TIrou· derog.ada
a ordem. que se· praticava·, rara' vencerem' só mefa~

praças. Pórém como ,desta. g-raça se q.uerem gproveit-<\r I

lnuitos Com·· a-affecração da"inQapaddaàe ~. e ourros.
tjue por.,di,versos .. motivos-se incapacitão ; . com cujO$
requl!rimenros .perturbão os que.jtlstamente requerem ~

Resolveu, o·.conselho de.Guerra; que os que ,hão de.
Vencer as· praças por, im-eiro, hão de ser aquelles íJ o

fju~ adqui'rirem iAcapaeidad'e- llB serviço por, acd-
dente, luccedidO'· nelk~. ou. pp!:; [elida.$< Ic.cebid~ na.



D..E C ,R ··E ,'(' O ,S;:

(Guerra: e tambem os qu'e por' muitos 'annos de em.;
cicio adqúirirem achaques, ou se incapi\citarem em

·tal fôrma, que.não estejão capazes de ganhar de comer
por 'outro caminho; o que s'e -ha de praticar daqui por
diante: de que participo a JI. m•. , e o faço a todos Ol
Gener.aes e Vectores geraas das Provincias, para por
esta fórma regularem as informações., que -se ·Ihes
,pedirem nos t>aes requerimentos: 'Oeos guarde a -V. m.
lmuitos annos. De Casa a 2tt de Junho de 1717.

- . João Paeira da Cunha Ferraz.
:Senhor !foão lJersani Lâu.

Regista'da no.liy. 16 da' ontadoria'Gerill a.fàl. ·.u3 feU.

----------
"Regim. aos Governadd. das Armas 'de I Jun'ho ue 1678-.

iRnoluyão, ~m qtU Jt tntl11d-a' advt14ir a t(Jtio-s ();f·GovmJ~'

dores das Armas das PycvincilJS do Reino, náo IRai.
tratfm aos f/ed"res geraes, 1UflJ os prel1dão, e que quo/I•

.do acbarem, !1ue maeam ser castigados., devem dar
~o1tJa.

POr Resolução de 21 âo pres(:ote niez ~ a-nnIJ,
em Consulra desta Junta, foi Sua. Magescade servido
mandar declarar a ·esta Juflta" que -pelo Conselho de
Guerra manda 'la adver'l1ir a rodos os ·Governadores das
Armas das. Pl'Ovincias do Rein{} , não ma~lTa[(l(Jl'aos

Vedores geraes cleUas , nem os prendãe; -e que quando
acharem. que merecem -ser castigados, ,devem ~r
conta a Sua Magestade.: e que ,á mesma Junr~ per.
tence a administr.açãe ·-das Consignações, appllcadas
áa.Fortificações: o que "Se participa ao Nédor geral do
Exercito des~a Côrte:e ;Fortificações, 'para assim o rer
entendido., e executar o que neste -despacho se co~

~ecn , .p~la parte q lJe .lhe ·toca.~ da qual se tome razao



c~"' quatro Rubricas.

Com Ires Rubricai.

C Ao I. T A. I J ~Te, 297

na Contadoria geral de Guerra. Lisboa 26 de Agosto
de 1717-

I\egistada no li" ].6 àas h~dens da Contadoria Geral a foI. 2:iT.~

Regim. dos Contos de 3 de Setembro de,I627 Cap. 108.

(Resolução, por (mde st determinou, que se reponháo 1fl '

mesmo dia na clldêa os presos I que por Prmltorios d~

COlltador mór furem aos COlzlos.

FDi Sua Magestade servido ~or Resolução de 27 1717
de Outubro do anno presente, em. Consulta desta
Junta, ma,ndar declarar, que ao Chanceller da Casa
.da Supplkação , que serve de Regedor, ordena I que
quando se lhe passarem Precatarias pelo Contador
,mór para alguns presos irem aos Contos na fórma •
que dispoem o Cap. 108 do Regimento ddles I tenha
,cuidado de que os Meirinhos, ou Officiaes J que tO(Ila-
·rem entrega dos taes presos, os levem aos Contos, e
'os reponhão no mesmo dia na cadêa: e ao Contador
mór, que não passe semelhantes Precatarias; porque
se ~busa deUes. Na Contadoria geral de Guerra se
registe esta Resoluç;ão, e se passe despacho' ao Juiz
do Tombo dos bens confiscados I .para ter entendido
o que Sua Magestade foi servido resolver, em virtude
desta sua resposta. Lisboa Dccidemal 17 de Novem~
bro de 1717.

~egistadª no liv. 16 da Contadoria Geral a CoI. 267'

PUre/I.) Caril. etc. 'Io:n. I. P,p



, ,

·G>rd. Liv. 5" Tit. 69' á Rubr.

Detrelo, para que se passasse- õrliem aos GO'VeY"or!mJ
das Armar das Fro/I/eiras ~ para qTU mandassem prender
J"dos os Ciganos. .

POr convir á boa administraçção da Justiça exter~i.
nar deste Reino rodos os Ciganos pelos furtos, delictos
graves e excessos, que frequentemente commettem:
Fui servido ordenar aos Governàdores das Armas das
F rontei ras, que pelos seus Offie iaes os mandassem
picn'der _, -para serem repartidbs por aiversas Con.
quistas; a Ilaber: da India .. Angola .. S. Thomé, Ilha
elo Pl1incipe,. BengueHa'e Caho-Verde. -E porque -se me
fez presente, que em execução desta Ordem se achilo
-'Vão nas cadêas do Limoeiro muitos Ciganos e Ciganas
,presos: Hei por bem t que o Chanceller da Casa d~

_~upplicação J que serve de Regedor t ordene se em..
.barquem pafa as ditas GOlllluiscas os que se achl\re~

::pte-sos, na fórma, que tenho resoluto. Lisboa Occ~

~~nt31 28 -de Fevere.iro de 17 [8.
Co,,, Rubrica de Sua Mag8stllde..

).iv. u ela Supplicação foI. l4~



c R. .,. AS; ETC'.,

-----
Ord. Liv. I. TiL 9. §. 12.

Decreto. em .que se àectarou , fj~e os Juizes da Coroa nálJ
devião mai1dar riscar a- resposta ~ qJlt a. Relof4o Pa
triarchal deu. nos me'S1l/(J,$ quJos, sobre não cumprir (//lza
Carla roga/ofia; mas que dêvião dar conta a SRa M~

. ge.s/(iI/t:..

REpresentando.me O Patíriar,cha que no recuWJ .-17 1 ,

que interpuz~o do seu Tribunal para a Çoro~ Apto_.
nio de Castro da Cruz e outros mor..adores da Villa de
Collai-es) se lhes dera provimento. determinanclo·se
~ f.1zia \Iiolencia; e que se passára Carta rogatoria.
na fórma do Estilo, e que para o cumpr,imento da
llJesma ordenárão os seus Ministros ao juiz Relat.or
inform~sse. e- que dando este por escrito as razões,.
que se l~e off~rczcêrã0 p~ra, não cumpt;Ír a. dita Carta •.
se declarára por todos os Ministros. não cumpriáa
pelos fundamentos, expendidos pelo Juiz Relator; e
9ue appresentando-se no mesmo Juizo da Corqa a
resposta, se rnandára esta risca,r. por nao ser con~

forme a9 Estilo, queixando-se deste incivil p.roce~
dimento, por nao se,r contr~ a vene(ação' J que se
COstuma ter ao Juizo da Coroa. a formalidade daquella.
resposta; e tendo €onsideração ao referido: Hei por
bem I que () Chanceller da- Casa da Su pplicação I que..
~rve de Regedor J advirta ao Juiz da Coroa e Adj!Jn-
tos I que farão fia causa <!lo -dito recurso'. não ~e\'iã{)

passar áquelle proced~mento de mandar riscar a dita.
respe.sta; porque d'ella ir nos autos não result-ava of-
fensa alguma ao respeito. qUé se deve ao J lIizo da
Coroa; e qu~ndo reparassem na nc;>,Yidade. ma devião
f~zer presente l pela attenção • que deviao ter ao ref~~.
Timo Tribunal. O mesmc> ChaIlC~llef. o renhi. assi en
tendido. Lisboa Occidental a 2:! ~e Março. de 17,19.

Com R"bti?a âe Sua MaJ;eslade.
Liv•.1!1 da Supplicação foI. 50.

Pp 2



Com Ruln"ica de Sua M(/ges/(ul,~

l. l!i'J J~. dói ~IlPElica~ão foI, 3a~

D E C :Jl E' TOS.

-------------...
O.-d. Liv. I. Tit. 10. §. 13.

Decrtlo J 1m qru S( mania o!lUrvar o de 12 de Maio
de 1643.

1719 SEndo-me presente pelo Conselho de minha Fazen.l
da a Conta. que deu o Procurador della. sobre se ai.
terar na Relação o Decreto de 12 de Maio de 1643,
que dispoem e adverte. que as condemnações dos

- feiras. pertencentes ao di to Conselho J se não havião
de applicar ás despesas da Relação. mas ás do mesmo
Conselho; e que estando a qisposição do dito Decreto
em sua inteira observancia de tempo loagissimo, sem
contradicção alguma, se praticára na Relação o contra.
fio nos processos, em que era Reo Theodosio de Espt..
nho. e no em que tambem o era Manoel Henriques e
seu ·filhó. applicando-se as condemnações de. lIm e
outro para as despesas da dita Relação; e para que nao
·torne a vir mais em dúvida, sou servido declarar J

que as condemnações dos ditos Reos pertencião ás
despesas do Conselho J na fórma das m.inhas Ordens,
comI) pertencem as mais de semelhante natureza;
e tendo considerílção ao bem J que me servem os
Ministros da Relação, lhe faço mercê relevala da
obrigação J que tinha. de restituir as condemnações
referidas, que lhe não pertencião. O Chanceller da
Casa da Supplicação J que serve de Regedor, o renha
a~si entendido, e faça observar inteiramente a dispo
sição do dito DecreJ(J di 12 de Maio de 1643 e Estilo,
que neIle se havia indevidamente interrompido nos
dous casos referidos. Lisboa Occidental 4 de Dezem~

pro de '1719.



c ,I{' Jl TAS) - ETC;

Ord. Liv.2. Tit. 38. -á "Rubr.

3°1

João Pereira da CU11ha Ferraz.

,'Aviso sóllre a mesma -'ifzateria do-J~ 10 de NO'VfflJéro
~ de 1685'

EM 25 de Outubro de 1685 ;esolveu ~ Senhor Rei
D. Pedro II.) que os Alvarás de escusas de Soldados
se registem nessa Contadoria geral) sem embargo de
passar mais de seis mezes da~ datas delles ; cuja Reso
lução se participou a essa Contadoria I por não haver
ordem alguma) que lhe limüasse este tempo; mas
só a de que se registassem nella a respeito dos reque..
rimentos • que depois fazem os soldados pelos scldos
vencidos. e se saber. que forão escusos por S. Magesta.
dej porque esta limitação de tempo. de que só trata
a Ordenação) he Estilo ger~l.no Registo das Mercês e
Chancel1aria a respeito do prejuizo dos direitos deIla.
E ,como M.anoel Franoisco I . Praticante e Sangrador
do Hospital. a quem Sua Magestade. que Deos guar
de I por r..r~yisão_d~ 23 de 9ut~bro do anno proxirno
passado) houve por escuso de Sõldado. faz presen
temente requerimento ao mesmo Senhor) para que
d!spense o ter passado mais àe seis mezes á dita Pro
'VIsão) por lha duvidarçm registar nessa Contadoria:
~epito a V. m. a' Resolução. que ha sobre este par
tlcular. para que cessando estas dúvidas) se evirem
~emelhantes reqll~rimentos. Deos guarde a V. m.
muitos annos. De Casa quinta feira 2 de Agosto de
)720.
I

l\eJlietado DO li,.. I'} da CODladerill Geral II foI• ..4l n.ra~



4

Ord. Liv.. 'ir-. Tit. 6o.. á_RlIht...-

D6delJ!., tfJZ qJlti U· ord8'na n' 1tatJ Wff(ttI~$§-ç:!tll. 4JS IJ;(5i..
dmeias dos Ministros. s.em certidão dos Govtrnadow das
Armas. de como colJrárão o Real d' Agoa. perlCltCllt(t
ás -Por.tijioações•.

1720 'FUi S€llviqOi r,esol,v~. ~e não puzes-se~ c0rrenUS ali
·.Residencias dos Bacnanüs J sem que pr·irn<t.ÍFO mo~trem

çerridões das pessoas. que estão ~ncarrcgadas do go~

vemo,das Armas das (lrovincias. por que cQnste terem
cobrado os Reaes d' Ago , pertencentes ás Fortifi..
.cações. A M~sa, do Desembargo do Paço~ Q, tenha assi
entendido!.. e nesta confofm-icdn~e G> fur~ exe€utar,
-Lisboa Oecidenta,l J7 de aU1(lIIbro de' 17'];0.

) .Com Rubri(Jtl d~ Sua Mag~sladt.

t.iv. 2. da R.gisto dos :DectlltOl do ~o foi; 27fJ-

lVrd. JL iv. , S.rTi1\ f-37. §'. r.

D(crete, em que se. d~/trNJi;,ou J que- 'as s{!nJl11ças de fIIM'/t
em ta'sos-, ~e qll~ se de'l:Je dar umM. u' nárJ txtCllttTlf.

seW4 dar oJuiz Relator. cam os fundamt-lIlfJs dll mmnfl
sentença J ~ uJ1iformidhde dos velas.

17"1

J • '* ~

SOu. s.el\ ida. que todas as. vezés que succeder n~
Relação ser algum ~€O condemnado á morte naquelles
casos J em' que a 0rdenaçã-o dedara1 • se não' ex~u~e
a sentença. sem primeiro mo fazerem a saber. o JUIZ

Relator me dê conta pc:la Secretaria de Estado '. decla.
rando os funçlamemos J com que votárão os AdJuntoS,



·3°3

e se for~o ,ou n~o conf~r~es, remettendo jl}ntamente
os autos, licanao em segredo a deter minação da sen
tença ",até que Qa-ixem·os autcs li lÍlesm~ Relação,
com a !esolução, qu~ f?r serviçlo tomar. 0_ Chan
'ellú da Cas'à da 'Supplitltt.ç50, -qu serve -de Regedor,
clenha ,assi I(Intenôitl ,·e nest-à conformidJade o faça
executar. Lisboa Ocádetn-al ]'6 de Maio' ce ] 72h

Com lJ.ubrjcQ de S/Ul lV/ages/ade.
ILiv. Ut 'da Sup'plicaçio foI.~5 nu. ~ 1

I

Ord. Liv. ;1 r Tit. 2. ,á Rub;' ,c

Decreto, em ,que u déletmi110Ut , 'lI/e 'Vindo.s~ COIl1 mi-
bargos ás fX(p~'ões dat pizi~n,hs,. se rt1Rett(sj{m arr

: 1ui7> à~ ChalJcelfaNa. T p.a~~ f's, Set1 i~ce(lr... . ;.

Par Decreto da data de~'te fui se;v{do ord'cmár au 1711
Cons~lho da Fa~enda en~arregasse aQ Thesou.~airo da
(jhallc~laria Mór ·.do )\eino a .execpção de ;t:4do .0

.(jue se dtava.devend9 á minha F:az~nda " das D~zÜl1a.s -
e pireitQs .vell'\{)s!.da (meSma .ChanGCl-Uarja, de cimo
-annos.a.esta !i'arte, v.istli> ~st-arem pr~séritils dividas
mais antigas.) conforme a ~egra 2:1 d~IJ.a .~ e qpe .P
ll1esmo procedimellto .se ·tivesse daqui ,em drante. E
lpor~~e algl1JTl_as' p sseas P. d l'áó vir com emba gtlscjÍ
execução das dividas., eIt'!e·nei jiq~e estes _s~ r .IJleçte
"em ao Juiz .da Chance la.J:ia • 00 Hl:laV~s sen~na~r-á

'cm ReJa,ção Gom os, A.c;lj~ntt>s, qwe -he -nomear . ~
<Regedor (1). O'Chancfll'er-della, q~e!~e~ e e-s~~ carga.
o tCl1ha ,assi .entendido, e nesta confollil1 idad;e o rfa~"

eXecutar. Lisboa Oe id~taJ ~ rJ ,d~ Dez-embro; <il:
~ 721., , '"1. ~ ~ ;.JI. j'" l.b L -, ... ( 'T

• 'I I c~ ;RJi}rí-cjJ df SlHli_lr11l.fJtÚJafle J••

Liv.' 9 <1a S.ppliOlição 1'01. 6~. I. I r
{.) V. Decret. d.e .24 <1e J,ulho de 17 Jl4'.



3°+

---,-------
Regim. das Decimas de 9'de Mai~ de 1654,'

Decr~to, para St observar in-oiolave1mente o Regimtll/'
das Decimas do anno de 1654-) (em particular lia CO.

hrança e m/rega deste Subsidio,

A Junta dos Tres Estados. orde~e aos Superinten.
dentes dos quatro e meio por cento) assim destal
Cidaàes , oomo Elas· Comarcas do Reino e terras-<lellas
separadas, que por todo o m~z de Fevereiro proximo
futuro fação' novo lançamento 'com a maior exacção,
seguindo inteiramente o que elltá disposto' no Regi.
menta das Decimas, feito no anno de 1654, para o
que serão norneádos os LO,uvadós, como he costume,
e lhes será 'pela Junta'jnfímad'o, 'qJe óbser'vem'coJII
muito cuidado a sua, obrigaç_ão, por quanto se constàr
(posto que extrajudicia1mente) , que faltão a ella,'
mandarei praticar com elles o que dispoem o mesmo
Regimento das Decimas no ·CJ'iIU/O,13. num. 30 t 31 ;

e para facilitar a càbrança déstà cohtribuição, a Junta
não escusará por favor aos l'hesdureiros, que cQm
razão lhe forem' propostos pelo Superintendente; e
para o mesmo fim da effectiva cobrança desta con~

tribuição nomeio por Superintendente geral do Ter~o
o Ministro, que á Jun.ta mandarei declarar; e.asslm
,eIte pelaI sua di,ligenôa ,'J como a- Junta por melo das
suas ol'dens farão, que por j todo o mez de )un~o
entrem nos cofres) do Thesouro da Junra a pnmelra

.meia paga desta contribuição, e a segunda por rodo
o mez de Dezembro) obrigando os Superintendentes
aes Thesoureiras, que .fa-çiio' pontu.almente. en.tregar
no Thesouro da Junta as partidas de sua recelta,.na
fórma.·, q,u,e" acim'a tenho -ohlelládo, porque aSSIm

convem a. meu Real serviço. Lisboa Occidenral 29
de Dezembro de 177.1.." • '.....u ., I " ,,'

Com a Rubri,a de Sua Mages/ade.,



--------
Regim. das Decimas de 9 de MOLio de 1654--

p,ecrtto sobre as duordens, que fazem (JS Officiau de
Juslica 11a cobrança das Decimas , para se evitarem. e
sobre' LCT1Jçame1;Jlos .dos f5<J"alro e meio por ce1tlo e Sizas,
e observancia do novo Retimeulo, que se .reJl1elleu a
todos os Millislros.-

A Junta dos Tres -Estados tenba entendido I que
não'só ha de ordenar, que se execute em tude pon
tualmente o Regimento das Decimas. feito no anno
de .16 H • como por outro Decreto meu lhe mandei
já declarar em 29 de Dezembro .proxirno passado; e
muic<> em pafticular o que se contégt nos numeras 30
e3( do 'Tilulo 3_,. declarando-o e fazendo-o iMimar
aos Lançadores; mas tamlíiern para evitar as vexações
de cobranças repentina.s, e as desordens dos Meiri
nhos I Alcaides e mais Officiaes • terá particu1ar 'cui
.dado em que se observe exactamente o que está
disposto no primeiro e segundo numero do CJ'ilu!e 4
d? mesmo Regimepto, porque me diuei ~r m.al ser
vI.do de qualquer .omissão, que haja nesta materia.
L1Sboíl O.ccidental 20 de Janeiro de I 7~2 .•

C01J1 a Rubrica de Sua M,agtsladt..

Decrett." Carlf. t tlc. 'fomo 1. .Q.g



306 DECRiT-OS.

--_.-----------
Regirn. dos Contos de 3 de Setembro de 1Ú27.·

Decre/o "por- 0I1de se mandoU' á ]ll1Jla dos 'lirls ES/t1doJ-,.
que em· qualquer' qualidade d(} papen, qru os 0fficitlfS'
Invrarem, se 11ão ponha. dia. e anntJ por algarijmo-, mas
sim por exlemo...

J 722: A Junta dos Tres Estados' ordene, que nas Carta's,.
}?ãdrõés',. A1varás e out'ra: qualquer- qualidàde dê pa
peis\. q ue os' Officiucs lavrar~m, no corpo dos quaes'
se'n:fúir'a'data de algum dia·, ou'anno J'o<nao cscre.
vão por algarismo,. mas em letra por extenso: e que'
observem o'mesmo na data do dia e· anno da factura:
dos· ditos papeis", que obrarem. ~isboa' Occidental
28, d'e Julho:.de 17 22 •.

. Gomt Rubrica' de Sua Mâgestode•.

1\'egi8Iad~ ..no Ii" 17' da Contadoria Geral' alaI: 257'

-----_._----_.
Regim.. dos Contas dé'3 de- Setemb·ro da 1627.'

])ecrt/o, em· que Sl de'ttrminou', que rtYjuerelrdo'-o·Pro!u..
radar Fiscal da ]Ulllt1' dos< 'rrts' ESlados por esm/o,·
ou em VOZ', Consulla em qualquer: negocio ,. ainda qU(
seja do exp,t'diente, da. mesma- ]wn/a. J se-façaó

POr h<t-ver muitas materÍàs·, que- se'propoem nos',
Tribunaes , cu.ja decisão cabe no seu expediente., sem.
que seja necessario Tepresentarem-se- me' por'Con~ulta:~
C porque podem os FrocuradoreS' Regios con~lderar
nn qualidade de semelhantes negolúos a-lgnm J~con"

wn!cme em se determinarem). sem que primwo se



C .A R .T A S.,lTC.

,me fação .presentes: Hei por 'bem. qne 'fequerendo
o Procurador Fiscai .da Junta ·dos Trcs :Esiados ~por

,escrito, ou em voz.) 'Consulta e~ qUa'lquer .negocio.,
:ainda .que ·seja do expediente da mesma Junta, se
,faça .• para que sendo-me presente", .possa eu lomu·r
.a .Resolução., que 'par:eof'r conveniente. Lisboa Ocd-
..dental Ir8 de Agosto de ) 722. _

. ,Com Rubrica de SI/a Magestade..

;1\egistado no ·liv. }'7 da 'Contadoria 'Gera~ a f61. 267 vars.

..------.-------
Ord,. ·Liv. 5. 'Ti-t. '~3' á Ruo!.

Decrt../a de .recommendaÇ.áo sabu ~ mesma mate.ria do
,de .2 5 .de .Janeiro .de .I 64.5-,

SOll jnformado .. q~e alguns Minisr:ros dos Tr.ibw- ,17 2 2
,naes é Inuitos O§ficiaes deUes se fazem Procuradores
.das partes. que J.1dJes re<iJ.uerem:; Q q.ue he totérlmeme
.prohíhido .pelas Leis, .Regimen~Qos e Ordens. ·de .que
~esultà g-ràr.tde prejuízo .á administração da J-ustiça.J

,e áarrecadaç1io de minha Fa.zellda ; .c porque convem
extiAguí;r um abuso tão pernicioso, me parece·u ad,v.er_

. t-i.r nas éhws Tdb-~Aaes p0l .@ste [kc·~eH), esper-unQ0 qú·e
~ Min·istros, que .e~t~o jndiciados deste pFOcediment,o>J
s.e eFr.leBdem de sorte, que não sej.a aecessario <l:lS;H.·

cle 9utra demonst,ra.çáo mais grave: e o Presidente dQ
Tribunal, ou Ministm J que p.residi.r: neUe , ad\'ertirá
.os Officiae~ J que lhe fa.rem subordinados J commi
nando.lhes da ft!inha parte uma s.evera .e rigorosa
detnonSlraçãG de castig0, se senão .abstiverem desta
culpa. O Chan.c.eller da Casa .da Sup,plicção, que
·serv,e de Regedor, o tenha ,assi entend·ià0. Lishoa
Oc.ridental .a J9 âe-· Novembro .de 1722 •

. Com Rubrica de Sua Magestade.
Lil>'. J2 da S.apnlica~âo rol. 75 veIoS,./:". Qs"2
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O.rd. Liv.. 5, Tit. 83 á Rubr.

Dure/o t. em que se declarou outro) de que l1elle se faz
tlJençãoo

1723 A Junta dos Tres Estados tenha entendido, que
o Decrete· de J 9· do mez d€ Novem bro liIo anno paso
sado, que baixou, para que oS Ministros e Officiaes
não fossem Procurador.es das partes (I), se deve en
tender n- só nQS negpcios ,que se tratarem na mesma
Junta, mas- nes outros Tribtlnaes: estendendo-se a
mesma grohibição nas cartas de favor e memoriaes I.

que se costumão dar ás partes).. para q~e os Minisrros
/ e Officiaes os fnvorecessem : e isto mesmo se emeJ\o

derá a respeito das mulheres e filhos; dos Minisrro~;

porq.ue assim o hei por bem , .. por ser, as.si~ conve.
nier.ue á boa. admi-nistraçâQ da Justiça e de meu ser...
viCfP' Lisboa OtC1idemal 9. d€ J'anei..ro de 17'23,

Com R'ubrica de Sua Mages/ade•.

Registauo DO li·v. 17 da Gontadorio Geral a foI. 292•.

------------,

Ord•. Liv.. 1 •. Tito 600 á Rubro.

Decrtlo , em que se ordmou., se não Ull/enuaSU"' as Res;·
dencias dos l..,1inis/ros, sem mostrarem certidão de COIIIO

cumprirão as Ordms da Mesa da C011Súmcia..

'172J SEAdo-me pela Mesa· d'~' Consciencia presente a
Fal[a, que se experimentava na execução das Orde~s,.

que p.or ella se expeuião, de que tinhão resultado Jn~

cOl1'vemiezotes a. meu serviço:. Hei:por bem, q~e daqUI

-'I) "V. Orel. Liv'. 5. Tit. 2,8.
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em diante aos Ministros se nâe julgtiem eorrentes a~

soas R~sidencias, sem certid~ daqueHe Tribun:al.
Antonio de- Basta Pereira, Chrrnceller da Casa da
Supplrcaçãa, que serve de Regedor das Justiças r O

tenha assi ente-ndido, e pela parte, que }he toca T o
faça €Xecutar. Lisbocr Occidemal 6 de Fevereirc:> de
17 23. Com Rubrica de SIUl Magestade.

Liv; 12- da SUPFJic3~iio 1'01., 80~

---------~-

Ord. Livõ I. Tit. 48. ao princ.

'Despacho sobre uma Comulta,. em que se declara, que os
Estudantes, Legislas teriío um onno de praficcr )' e os
Canonist.ls dous ; e se determirJou, que nâo fossem admit
tidos a ler os que náo tivess.em. asse1:!to de que fêráo bem.

COmo parece':' ~ pera que foCa ás informações da
Universidade, assi o mandei já ordenar; e a Me.sa
terá o mesmo cuidado nos- A1ssenws dos Bachareis,
e não admittirá a ler algum, a-ináa qtl-t tenha i'nfor~

mações de bom,. oU' muito Horn' estud'atite, ten<fo feito
só ~ acto de farh1a'tura, sem que p;rimeíro appt'esente
,Certldio' de ter a pratica dos Auditorias desta Côrte,
ou da Cidade do Porra , o~ da Correição da Comarca,
donde far natural J por que COnllte ,s€lnoo Legista, que
teve um "Ano de pral\ica., e sendo Canonista " àOlls.
E os Estudant-es )' qHe tiverem feito Exame priv:açfcJ'••
sendo Legistas'" mostra'ráó por eertidões- reretl'l' '.S'eis
mezes de pratica ... e sendo Cétfloni. tas um amio .•
~o~do.se grande cuid, do cm examinar as raes .CeF

~ldoes ;, e as da Côrte serão a signadas' pefos Correge_
ores do Cive1 e Crime della; e as do Por,to pelos
~orrr~e~ores do Ci ver e Crime da' Rdàçâo;, e as das
\ orrelçoes do Rein0' peles Corregedores, ou Ouvi-
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dores' e Juizes de Fç;rfl: e quando ·os B}\chareis., ·OU
Licenciados. que forem admitt.idos.J por ·terem as
ditas i nformílções e certidões. _não !eifio bem ~ ou
muito bern.J por todos. ou ao menos por parte .dos
votos da l\1esa. não serão consultados nos lucra.res d.e
,letras. -Lisboa 0ccidental ;3 r de Agosto de 1;23..

Com Rubrica de S.ua Mages./adf•

.Liv. 3. dos Registo; do .D~()fl\bargo çlo Paço foI. 24'7 verÃo

-,----o--~-,--,-...~
~rd. Liv• .5 o 'if~t. 7Q, .. ao princ.

Decreto. em que u ,recommendpll ao Chance/ler, q!U ejjica"",
mente c'vi/asse a desorrje!!J de.,r,e leva.rem s.alarioJ WOU,

sivos p.e/(J.J Officiae.r..

SOu informado'. que QS Esc-riV'{ies das Mesas dos
clespachos e Oftkiaes de Justiça e Fazen€la levão ás
partes emolumentos excessivos cOl;1rr~ o Regimento e
,ordens,) callsando ,com isso g,rande prejuizo e vexação
aos meus 'Yassallos;; e porque he justo e preciso 1 q.ue
,se eme~de esta desordem ~ abuso, en.ca.rr.ego mUIrO

;<\0 ,chanc;eller da Casa da Sup,p}iCflÇão.J~ q.ue serve de
Regedor qu.e pel!! parte. que lhe ,[oca.J o procure
evitar e.fficazmen~. pa.ra que sendo Gas·tigados estes
~Offic,iaes .com o J·igo.r da Lei. .se não continuem a~

qu€:-ixas. q,ue se f,'lzem cl~ sua, am'bição.; e Q1e fa~a
presente tudo o que ti.ve-r obradG e @brar oeste partIp

~ular. ~jsboíl .Ç)ccid:cnta·l I ~ ,de Dezembro de 1723'
Com RUbrica de SUt:.l lv)iJg~JJadf,

~i..v. I; lia SU,ppliC3Ção J9}.. 9~."
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Ord. Liv. c. Tit. 60. á· Rubr

l!Jurtto t cm· que se ordenou se não' sen/e1;ccassem' as Rúi
detidaS' dós Ministros t sem mostrarem certidão' de como)
ji'Zerfío arrec.adar o ff<.!lat."o- e- máo por c-(n/o.·

POr quanto' r'es'u1ta grande incónveniente ameu
seryjç{) da froxidão " com que se fazem as cobranças
do Q!!atro' e meio por cento, e das demoras " com'
que estas quantidades se remettem ao l1h'esourb da
Juma dos Tres Estados; para {"\iitár um e outro pre
juizo;. Hei' por bem, que aguelles Mínistros, ou
sejáo Provedores, Corregedores, ()úvidores " JlJizes
de Fóra " e ai!!da Bathareis desoccupados" a quem
estas diligencias forem entanegadas', não possão ser·
emp~gados cm meu serviço daqui em diante, sem
Jnostra'rem -por certidão, extrahida por'Ordem da Junta·'
das Tres Esrados·doS'-.Livrbs db Thesouro , e assignada'
pelo Thesoure<iro Mór da mesma Junta, que elles
fizerão cobrar e I't:mettel" ao mesmo Thesouro todas
as panidas da conttibuiçã'o dos ~atrd' e meio por'
cento, no tertlpo devi~õ, confoflme as minhas Orden-s;
sem falta' alguma. Ai Mesa do Desembargo clã Pa~o

o tenha assl entetpoidb, e pontualmente o execute:
e quandc' succeda. que eu tàça" ri'lercê clcspa'char s'em
Consulta. algum Bacliare:1', se praricará .este Oecreto'
na expedição de sua (:arta-,. não se lhe passandQ , .sem"
que appresente a'sobredira·cerridão. bis&oa-Occidert~·

t1l1 7 de< Ja-neiro de 1724' _
Com' RubtUQ d~ Sua Magestadi~

Liv. 3. dos :Óecreto5~dll 'Pã~1l 10J• .2.
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0rd. Liv. 1. 'Til . .60. á Rubr.

Decreto, e1J1 qlu se ordenou .re não sm/ef1(eosse/n as Rtsi.
dmcias dos MiJ:zistroG. sem mostrarem &erJjdão de como
fizcrár; arrecadar o dobro das Sizaj.

1.724 'par quanto resu.lta grande inconvemiente a meu
serviço da froxidãe ,. .com que se fazem as cobranças
do dobro das Sizas, ,e da demora, com que estas
quantias se r~me.ttt:m ag Theseuro da Junta dos Tres
Estados ~ para evitar um ,e outro preju·izo: Hei por
bem, que aquelles 1\~jnistros, ou sejão Provedores.
Corregedores, Ouvidores, ou Juizes de F6ra, a quem
estas diligencias forem encarregadas, não possão tor..
nar a ser occllpados em meu serviço daqui em óiante,
sem que rpostrern por ce-rtidão extrahida por'Ordem
da Junta dos Tres Estados dos Livr0s do ThesQuro,
e assignada pdo Tbesoureiro Mór da mesma Junta,
que elles fi,?erão cobrar.e rell1€tter ao mesmo Thesouro
t.odas e cada ,uma das partidas da contl'ibuição do
dobro das SiZilS I~O tempo clevido. conforme as minhas
Ordens, sem falta alguma. A Mesa do Desembargo
do Paço O t.enha. assi entendido, e ponrualmente o
execute: e quando succtlda, que eu f:Iça mercê de
despachar, sem Consulta, algum Bacharel, se pr~.

tica rá este Dec,rero na expe.dição de sua Cana ,- nao
se lhe passando, sem qUtl appl:esente a sobredita cer·
tidão. Lishoa Occidental a Iode Janeiro de 1724'

Com Rubrica de Sua Magestade.

):.iv. 3. dos pe.GF,etos do Desembargo g9 Pll~O 1'01. 2.
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Ord. Liv. I. Tit. 5, á Rubr.

Decreto sobre a mesma materia" do de 8 de Outubro
de 1704.

A Mesa d; Desembargo do Paço me fez p~esenle
a -pouca attenção J com que se houverão alguns Mi
nistros da Casa da Supplicação ) que peja mesma Mesa
forão avisados por escrito) na fórma do Estjlo J para

..,o exame vago J que fez o Doutor Luiz Machado Paes.
~ue não só o não acceitáráo» mas n50 derâo áquelle
Tribunal a legitima escusa) q.ue tinhâo » como deviâo
fazer; e para que cesse a referida desaltenção: sou
servido. que se observe o Decreto de g de Outubro de
17°4» que baixou á mesma Casa da Supplicação; e
que os Ministros. que forem avisados para algum
exame vago. tendo algum legitimo impedimento para
não ir assistir a el1e, o fação logo presente á Mesa
por escrito. O Chancel1er da Casa da Supplícação,
que serve de Regedor) o tenha assi entendido) para o
fazer executar. Lisboa Oriental 2S de Janeiro de 1724-.
( Bemardo Cardoso da Silva.

1-i-v. J2 da Supplicaçâo foi. 92 verso

r-------.-.---~

Ord. Liv. 5, Tit. IS' á Rubr.

Carta circular) que se. 1lJ41idou aos Corregedores J par•
. que tirassem devassas todos os an110S dos que tivessem

amiz.ades- iIIiei/as com Freiras, e os obrigassem a fazer
t(rmo. .

COnstãndo a.Sua ~agestade, qlle em muito~ ton-' 1725.
;Ventos de Freiras,deste Reino continuão,ainàtl arnij;a~<

P~frçlh J Cartl., e/c. ~J:qm. I. ~~
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des. illicitas J e que isto procede de não se observar a
LeI, q,ue o Senhor Rei D. Pedro promulgou em 3
ce Novembro do anno de 1671 : Foi servido resolver,

. que V. m. em observancia da mesma Lei tire todos
os ahnos uma exacta devas a, e informações secretas

b ' I
so re cada um dos Convenro~ da sua Comarca I na
fórma , que se expressa na dita Lei; e porque nesta
se ordena, que V. m. remetta as ditas devassas ·e in.
formaçõe' á Mesa do Desembargo do Paço: he Sua
Magestade servido, que tambem remetra a esta Secre.
taria as mesmas informações; e que as pessoas, que
por ellas, e pelas ditas devassas constar terem o rete.
rido trato illicito, as obrigue logo a fazer termo na
fórma da minuta inclusa; os quaes remetterá a esta
Secretaria, deixando uma copia'authenrica nesse Jui1.O:
e porque nas ditas devassas e informações poderáó
ller comprehendidas pessoas Ecc1esiasticas , ordena Sua
Magestade, que dos que forem Clerigos Seculares,
Jemetta V. m. o tocante das devassas aos Prelados
Diocesanos. como tambem as noticias, que achar
pelas informações secretas I dos que são complices; c
Q mesmo fará a respeito dos Regulares. rcmettendo
aos seus Prelados maiores as culpas, que resultarem
das ditas devassas e notícia das informações, avisando
logo ao Prelado local de que são oscomplices , para
que logo lhes tome termo; porque uns e outros Pre.
lad?s tem recom mendação de Sua Magestade para
aSSl o executarem: e mandará V. m. tambem a esta
Secretaria uma- relação -pt: uns e outros Ecclesiasticos,
que .achar comprehendidos. E Sua Magestade ha p.or
mui recommendada a V. m. a observancia da dIta
Lei neste Aviso, que fará logo registar, com a mlnu~a
do terl'no, no livro dessa Correi-ção, para que .seJa
notQfio aos que lhes succederem; tendo ente.ndldo ,
que não ha V. m. de ser admittido a reqUerimento
a1gum, sem que mostre certidão dé .como observolJ
todo .o referido; e Sua 'Magestade se há de maadat

I
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informar pJrticulqrmente. Dcos gUll rde • V.. m. Lis
boa Occidental a 3 de Março de 17 2 §.

Diogo de f..1fl1dol1ça Cort,t.Real.

. Copia do lermo t de fjtle aâma se faz. menção.

SEndo chamado á minha presença Fulano. lhe d.e.
darei de ordem de Sua Magestade t que o mesm0
Senhor lhe ordenava não vá mais ao Mosteiro N. J

nem á Sija Igreja, nem a outro a1gum Moste1ro t ou
19l'eja de Freir~s deste Reino c 'Seus Dominios ,. nem
tenha trato J nem /eommun:icaçã@'J nem corresPQQ}oo
d.encia por si. ou por qualqu~r 'pessoa, com Freira.
ou com pessQa J que s·e ache recolhida em Mosteiro;
e que nem pare defronte de qualquer Mosteiro -de
Freiras. nem para elle inça .')jg~al J ou aceno J ·nem
ainda passe pelo dito Mosteiro N. j tendo entençlido.
que constando ao dito Senhor, judicial, ou eJ{traj.u..
dicialmenre J que contraveio de alguma $orte a este
termo e ordem t o ba de castigar cameJaria J PtI Ju<lj,
cia1rnerue J .com as penas estabelecidas nas 'Leis do
Re.ino, e com todas 'as que for Ilervido J ~ioda as inais
rigorosas: o que fiçou o díto Pulam entendendo J e
se obrigou a cumprir o conteudo neste termo; e
ilssignou- comigo Corregedo-r; efc.

---------
Ord~ Li,v. ~. Tit. 2. á Rubr.,

Dtcre/o J em que s,e !'u)1lda ob..servar a dispou'çplJ do Cdpi-
tulo 27 do Regimento dos Novos Direitos.

A Junt~ dos Tres Estados' me representou J que
t~ alguns TrihunaC$ ~,e enrrregavão às partes os pro
pnas. des.p.achos J por .o..m.de se manda vão passar 0$

flOVll~eruos) Pillovü,ões/ AJ·v·a.rás .). Pa~hõe~) Ç~na
Rr 2
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e mais papeis t para se haverem de pagar os Novos
Direitos. que deverem, o que encontrava o Capitulo
27 do Regimento. que se fez para asua arrecadação
de que resultava prejuizo á minha Fazenda: e hei po;
bem ordenar. que daqui em diante se não en.treguem
os despachos ás partes; mas que delJes se passem
bilhetes. na fórma. que se dispoem no dito Capitulo_;
declaramio.se nelles os ordenados, que tem os Offi.
eios; e não tendo ordenados certos, se faça nelIes
a mesma declaração, e que os ditos bilhetes sejão
assignados pelos Secretarias. ou Escrivães do despa.
cho dos ditos Tribunaes. e não por seus Officiaes.
como se tem introduzido ,- contra a expressa deter.
minação do dito R;egimentD; cujos bilheres se ajunta.
ráó ao depois pelos Secretarias e Escrivães aos taes
despachos. de que emanárão os Provimentos. Provi.
sões, Alvará, Padrões e Cartas. O Chanceller da
Casa da Supplicação. que serve de Regedor. pela
parte, que lhe toca, o faça assi executar. Lisboa Oeei.
dental a S de Junho de 1725. _

Com Rubrica d! Sua Mages/odto
Li·v. 12 da Sllpplicação foI. 106.

. --1

Ord. Liv. 2:. Tit. g. â Rubr.

City/a d"EIRd ao Capitão General do Estado da lndia, fIfi

qu'e S8 ordenaI(, estranha:rJe este se'l:Jcrafnente á ReJaçáo
os procedimentos, qUt tivera (om (j Arcebispo J 1!JalJdflllJo

igualmente sobrestar a. este respei-to-.

V Ic~-Rei e Capitão Ge-neral doo, Estado da India~
amiga: Eu .EIRei vos envio rnuirorsaudar•. Por Cartas
do Arcebispo Primaz) dos' Governadores dó Estad~.t
e do Procuradoll da Coroa e Chanceller ,dessa. Relaçao.
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fui infÓJ'ma,do <!ias dúvidas, que se. mov'êrão entre o
mesmo Arcebispo e o Juiz das Ordens e Procura':
dor das Capellas, por occasião de se intrometterem
os ditos Ministros na administraçao das Fabricas das
Igrejas ,de Salcete. e Confrar'ias do mesmo destricto;
e de outra. que ha na Igreja de S. Lourenço dessa
Ilha I commcttendo nesta diligencia alguns excessos,
.que o Arcebispo refere; de que resultou. que proce
dendo elle em defeza da jurisdicção'. que per~cnde ter.
para visitar e administrar todas a's Fabricas das Igrejas
e Confrarias da sua Diocese; e chegando a proferir
c~nsuras contra os ditos Ministros. assim pelo motivo
referido, como pelo de lhe impedirem a correcção
dos seus subditos ; e avexarem as testemunhas. que .
havião delatado alguns Reos na sua visita. se inter
puzei-ão varias recursos para a Coroa. que todos forão
sentenciados contra o Arcebispo: e em um se chegoll
a tomar Assento no Desembargo do Paço do Estado; o
qual não sendo cumprido pelo Arcebispo) se procedel1
contra elle a temporalidades; e se continuárão outros
procedimentos. até que. por intervenção dos Gover..
nadares e diligencias, que para este effeito fez o Secre"'\
tario do Estado, se conv.,eio no arbitrio de se suspen..
,derem os referidos procedimento~ de ambas as partes.
e dar-se-me conta delIes com o traslado dos autos. qUl:
remetteu o Procurador da Coroa. E sendo-me estes.
presentes em Consulta do Conselho UltramaJililO: fui
servido mandalos remctter á Mesa do. Desembar.go do
Paço. para se verem e examinarem de 80V.O os pontos
Controversos :pela verdade sabida, sem atrenção a
qualquer defeito e incurialidade. que houvesse nos
pro,cessos: e porque esta diligencia se,não- pôde con-~

dUlr na presente monção .. Eenho, mandado recOl,n_
~endar ao Arcebispo Primaz, que ~ em quanto lhe
,na~ participo a minha ultima Resolução. não innove
COUsa alguma nas materias Feferidas, ablltendo-se de
todos os procedimentos» que a dIas pertencerem;
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e a vás ordeno, que mandàndo ler esta Carta na
Relação ~ em presença de todos os Mil\istros, Jhea

_advirta-es, que executem o mesmo, e juntamente lhe.
estranheis severamente a irreglliaridade, acceleração
e notoria paixão, com que, por motivos e fins pani.
culares , que não ignoro, procedêrão em todas as
contendas referidas; buscando para isso pretextos fri.
volos c affectados; e esquecendo. se totalmente da
imparcialidade, inteireza ,e indepenoencia, que devem
observar os Ministros; e especiatmeme estranheis aos
Desem bargadores N. e N. os excessos·, 'que obrárap
na diligencia de Salcet-e, os quaes nunca podião ser
licitos; e ao Desembargador N. os absurdos, que
commetteu em formar da sua propria letra a minuta
para a petição de um dos ditos recursos, de ,que havia
de ser] uiz; e fazer na rnesmél fórma outra minuta
de ti ma certidão, que mandou passar ao Escrivão
d q Coroa; empenhaLldo.~c tambem em extorquir os

, votos dos Ministros, s'Cus adjuntos; ,alem de outros
e:xcessos, que me consta haver obrado, indignos do
caracter, com que ° honrei: e aos Procuradores d,a
Coroa, q.ue forão nos ditos recurso.s J estranhareIS
igtlalmant.e os termos incivís , ~ndecentes e injuriosos,
de que asárão 11105 seus requltri,mentos contra o Arce·
hispo; a quem, pela sua dignidade e pessoa" deviao
tratar COln differente respeito e attenção; e imitar a
llue eu costumo ter com pessoas de semelhantes ca·
r-acteres; e advetttindo a t()dos ,.que, ainda que os se~6

proGeclimentos se falliâo dignes de mais severo casti
go ~ ° 'Suspenda p(l)r h(l).ra, por justas razões, que a
issa me tn0vêrâo : e esta Carta mal'ldarf:Ís registar noS
li'Vlios àa Rdaçãl9, para que censõe da minha ~cso...
lução. Escrita em Lisboa Occidental a I ~ de 'Abril
de 1726. R.EI.



C A~ R TAS' J IrC.

Ord. Liv. 2. Tit. 39. á Rubr.
I

'.

JI'

J;Jecreló. tm que se resolvéU, que nas Cartas, ProviJõii
e olllros q11aesquer papeis J que se lavrarem 1/0 JU11ta
dos 'fres Eslados J e subirem para sere1lJ aHigllados por
Sua Magestade, se não expresse 1/0 fim delles nome do
Official J que os escreveu, nem sejão subscritos pela
Secretario da dita JU1zta: dando-se a jór1J1fl de C0/110

"Jt ha de praticar.

FUi servido resolver J que nas Cartas J' AI varás ) 1727
Provisões e outros quaesquer papeis, que se lavrarem.
pela Junta dos Tres Estados, e subirem para serem.
por minJ assignados, se não expresse no fim delles
~ome €lo Dflicial, que os escreveu; nem sejão subscri-->
ros pelo Secretario da dita Junta; mas acabem só.
mente com a data do dia J mez e anno: e nas costas
dos re(eridos papeis, no meio delles escreverá o Secre-
tario da mesma Junta o seu nome J declarando o fez
escrever; e mais abaixo J da mesma parte J escreverá
o Official o seu nome J dizendo ,o fez. A mesma Junta
o tenha assi entendido, e nesta [órma o faça execut-ar.
Lisboa Occidental 25 de Fevereiro de I7'J7'

Com Rubrica de Slj(l Mageslad~.

Registado 140 l~v. 18 da Contadoria i\ rol. 2'Í1.
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------------
Ord. Liv. 2. Tit. 55.' á Rubr.

Risôluçáá J ~HJ que se dedara J que o privilegio das Naçoes,
que não' pagão o §(uülrc e meio por ceu/o J se não pódt
entender lIaS of/icios mechallicos J que exerci/ão nestes
Reil10s • nem nos que tellJ t~!1das e lojas.

FOi Sua Magestade servi"do por Resolução de 18
de Março deste presente anno J em Consulta desta
Junta mandar declarar J que os PrivIlegias ~as Nações,
que não pagão QQarro e meio por cento J pelos haver
livrado desta contribuição por Decret<J de 9 de Julho
de ,:699 J que são os Castelhanos J Francezes J Inglezes
c Olandezes,' se não podem entender nos offieios me.
dianicos; que eMes exe.rcilão neste Reinos; nem nos
que tem teAdas e lojas J em que vendem v;lrios gene.
J'os por ~eso e medida. no que respeita a convenien.
cia pa.rticular dos teAdeiras e vendedores J que nada
tcm com a uti,l,idade do Reino e do commereio: o
que unicamente attendeu o Capiltl/o das pazes; e por
esta razão se prat~coa istG serT1[)Te até agora com as
Nações privilegiadas. O .que se participa ao-Superin.'
tendente d0S ~at...o e meio por cento da Freguezia
do Sant.issimo Sacramento J para fazer observar o refe·
rido; e fará r~gistar e.ste despacho no ,livro I !l q~e
tocar J e na Contadoria geral de Guerra. Lisboa OCCl..
dental a f de Maia de 172 H.

Com quatro Rubricai.

Registada no livro 18 -e.'Ill Contadoria a foI, 3ai~



C ..A R TAS ~ ETC.

------------
Ord. Liv. I. Tit. 9'.á Rllbr.

J2I

f)ecreI6, em que se determina) que (J Juiz da Coroa ·não
PDU4 s~r Conservador de N(i~ão alguma Estral1l1.eira.

POr convir muito a meu serviço, e boa administra
ção da Justi.Ç3, que os Procuradores. da minha Coroa
e Fazenda, e os Juizes dellas rrão tenhão Conserva
:torias de Nações Estrangeiras.) nem de outra "<Jualquer
.quali~ade: Hei por bem) que daqui -em dianre se
·não ajun-tem estas ãuas occupações em um só Mini..
·mo. O 'Chanceller da Casa da Supp-licação, que serve
·de R-egedor) o tenha assi entendido., e nesta confor_
midade o fará assi executa.r•.Lisboa Occidemal a 7 de
Abril de ·17.2 8.

Com .Ru'br-ica de Sua Mag6stade.
·Liv. 12 da Sllpplicação foI. i'34.
llJiv. 3. dos Re-,istos do Desembargo do Paçe lol. 59 Vert.l

------.;;..--------
Ord. Liv. I. Tit. 5, á Rubr.

DmelD sobre a mesma materia da Carla de 6 tle N()~
'1Jcmbro de 1623.

HAvendo_me a Mesa do Desembargo do Paço 1723
repr~sentado as -razões., que se lhe offerecião, para o
~uvldor do Crime da Casa da Supplicação, Amo-
nl@ Regado de "Lima, e os mais Juizes Adjumos,
dev~rem respornder á pergunta, que em meu nome lhe
.hav~a feitp: Fui servido resolver, que a mesma Mesa
podia pedir a informação) que lhe fosse necessaria , -a
qualquer Ministro da mesma Relação) .fosse, ou não a

Dterett.) Caril.) e/(o 'fom•. I. .s~



DECltltTOS,

Juiz Relator, mas que não podia mandar á referida
Relação. nem aos Ministros, que tivessem proferido
algum Acordã!l, perguntand?-lhes. o ~undamento delle,
ou que lhe dém alguma mformaçao; porque neste
caso os taes M.inistrQs fazem Tribunal. com o qual se
deve praticar ° que com os mais Tribunaes- se CostUl]1a
fazer em semelhantes casos. Q.Chanceller da Casa d~

Supplicação • qpe serve de Regedor, ° tenha assi en..
tendido. Lisboa 25 de Maio de 1728•

Com Rubrica de Sua Mageuaáe.

Liv.. I:~.da SuppHcação foi. 56..

Ord. Liv. I. Regim. dos Desembargg. do Payo•.

purelo. em que st declara, que o Se!1ado da CarTUrI
deve dar cl/l11primozJo ás unJenças do Desembargo dI
Paro, por ur Triblllzal Superior.

/.

PElo Desembargo do Paço alcançou .Luiz ZU'la~re,
Capellão do Hospital de S. Lazaro. . senten~ contra
Francisco Baptista de Aguiar. em que lhe fôra julga
da por válida.a Carta d~ propriedólde..d.a dita Cape1la
nia. em que por esse Senado fôra provído; e para
haver de ser mettido de posse. requerêra a execução
da dita sentença., a que não deferio • com o pretexto
de se haver sobre a ITYclteria feito Consulta. e não ter
baLx.ado. Q SenadO' da Camera tenha ..entendido, que
o seu prpc::edimeoto foi injusto em não querer dar
cumpri1nenro á. sentença daque)le Tribunal Superior,
que passou em cousa julgada, com ô fundamento de
um dos' Vereadores tcr pedido C@nsulta. a qU'a1 ~ão
pód.e sus.plandell a exec;ução de uma sentença ; e ~661ml

fiquead;v,e~r;ido para não vir mail! em àálvida. LJsbOI
Qad.den~a~ J7 de Agosto de 1729.

Com .Rubrica. de S/la Mal.fSl(Jde.



C A II .'1: AS, EtC•

.
-~---------

Ord. Liv. 2. Tit. 53. á Rubr.

Dem/o, em que se de/ermináráo algumas cousas a bem
da arrecadação da Fazenda Real: e que se não expidáo
as ordens por Caminheiros , mas vão pelo (orreio aos
Juizes de Fóra, e nas Vil/as) em que os lIão ha) aos
Corregedores dflS ,Comarcas.

COnvem ao meu serviço, que com toda a brevidade 173 1
se cob~em as dividas., carregadas em receira por lem-
brança aos Executores dos Contos (I) do Reino e
Casa, e se liquidem com brevidade as que resu·ltarem
das contas dos Thesoureiros, Almoxarifes e Recebe..
dores, que se achão demoradas. D Conselho da Fa..
unda ordene ao Contador Mór, 'ponha todo o cui.,
dado em npplicar os Executores ,procedão na cobranç~

das d i-vidas; e os ·Conr-adores., no termo de quatro
lllezes, fechem as -contas, que se lhes distribuirem, -
c passem certidões das dividas; e não o cumprindo
'Ólssim., os suspenaa: e orclene, que os E:lf-ecutores em
Um dia de -cada semana, que lhes assignar o -Procu..
radar da Fazenda, vão a sua casa dar-lhe a razão do
estado das execuções, e do que nellas tiverem obrado,
.para saber o que deve requerer, e seguirem a sua
-direcção no 'môdo do procedimento: tendo entendido ..
'que se assim o não observarem.. não só serão suspen-
'sos I mas castigados: e sendo necessario ao Procurador
da Fazenda ver os li vros das receitas dos Executores,
ou. Outras quaesquer, que estejão nos Con~os, com
aVIso seu lhos fará remetter o Contador Mar. E por
~ostrar a experiencia , que os Caminheiros não solli-
CHão as execuções , e 'com os salarios , que indevida..

N V. AIT. de :1.5 ·de Agosto de 1765.

Ss 2'



D E C Il .E· TOS;

mente· v.en.cem." impos.sibilitâo mais. aos deved'ores~
ordeno, que para as Terras, em que ha Correio» se:
l'emettão as ordens. aos- Juizes de Fóra·, e nas Villas ..
em que os não ha, aos Corregedores e outros Mi.
nistros) declarados no Cap. 88 tio RqJmento. dos 6:011101':

e pelo. mesmo Correio enviaráõ recibos de como lhes
fõrão entregues, e procederáõ nas ex.ecuções» m>mean.
do por·. parte da Fazenda. Real· quem r.equeira» nao
havendo Aliem tenha Provisão de Procurador I ou
estando impedido: e nas ord~ns J que se lhes expedi.
relT!, se lhes declare ticão annotadas; e se lhes não
hão de pôr suas Residencias correntes J havendo-se
com negligencia na execução deltas; e nos Contos
se lhes não dará Certidão» sem appresentarem eutra
do 'Procurador da Fazenda, por que conste cumprirão
~s ordens, que se lhes- remeHêrâo :. e a Conselho daqui
em diante não ad1nitta' petição de espera aos deve.
dores e seus fiadores, nem para se lhes aceeitarem
c--onsignaçõ~s, sem eu com· effeit:o o mandar ver e·
c-<>nsuitar .. ·e· c-onsultando.se, se não suspenderá na
exeGuçãe) e recommendará muito ao· Contador Mór
faça entrar· com-as €ontas doS' Thesoureiros e Almoxa..
rifes no tempo referido. no-Cap. 14 do Regimmlo;c
não o·fazendo) proceder contra eIles Gom sequestro.
real e pessoal; e ordenará) que todo o dinheiro, que
se cobrar) pFOcedido. destas execuções, se ponha ~m'

cofre separado, do, qual se,não divertirá -sem· espCClall
D~creto.meu. Lisboa 29 de Janeiro de '73"

Com Ru!Jric-a, de Sua .Ma:e;/adf•.



( ..
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........------------~.

Ord. Liv. 3. Tit. 21. §. i8·.

Dureto , em que se determinou nao plIdesum ur refUsa.
dos de SltJEeilos os Executores de tneroJ(lC/o•.

FUi inform~do. que 'procedendo 'o E~e~u~or do I73Jf
Consdho Ultramarino contra os bens de Mãnoel Mu-
nhós Barreto.>i oorno fiador de Manoe-l Fernandes,
devedor á m'inha' Fazenl~ã peh Repartição do mesmo·
Conselho .• o dito. IVhllJOel Munhós. o averbára de
suspeito p~ral~te o Juiz da C.hallcellaria,. para. com
este pretexto fázer· parar' a e.xecuç~o; e por· que este'
procedimento he injusto I contra a Lei •. que prohibe'
serem recusados os Executores meti facli: Hêi" por:
~em declarar por' nulla a m.esma StJ peição. O Chán-
(lelte·r d"a.Casa1dn S ppllc:ação ·,qo·eJ·ser'iel de' Régedor·, ..
o tenha -assi entendido-, ordennndo ao Juiz da Chan-
ceJ1aria se abstenha do proceoimento rrferido. Lisboat
(}ccidental a 3 ~ de Outubro de 173 I annas.

)' Com. R~brica de 8i;a Mag!slad~;~. .
Li" ,12 dll oSuppliçação foI. 166.-_

------..;.,---,---
Ord.. Liv. J. Tit•. 10. §, 17.:.

lltJolUfao áe Sua -Mf1gnta'de sobre uma C'o1:S1Ilta do C';'11- .
selho da Faunda .' para. que as cauI'os •. que liel/a se
referem., jC unleucê6tn.p.elo ]lIiz dos FeitoJ"da Fazf!.l1da.

EM Consulta', que s~ ·fe:z. a' S'uéf:Ma~est.ade pejo
Conselhooa Fazenda. a 4 de,Junho de I73f. sobre a
proposta do Procurador della ,a. respeiro de se senten-·
tlcarem· no .J~lizo. dos" Fêlros du.·Fazenda. as causas 3r
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que se movessem de encampações , faltas de condiç~es

e seus iinplemenfôs;- e outras -dúvwas sõ'õTe rendas
Reaes. que an~ão conrraradas t se conformou o mesmo
Senhor com '0 parecer do Conselho, por sua Real
Resoluyão de 28 de Novembro do mesmo anno•..

•
Li;.., aos Registos do Conselho d'a Fazenda flll. 119. (

---------
·Ord. Li v. 'I. Tit. 60. á Rubr.

Decreto. cm que ~e ordenou se não _unftnaassem a Rlsi.
dmCÍ'as dos' M'inistros drJ" UtlrJmttr» sem mostram"
arlidão de comfJ cumprírão as Orde1U da ,Mesa da
Consciencia.

SOu ~e(vi~~, que' o De;;';to' de:6 d~ Ffverúro d,
1723 • que tnándei passar. para que na Relação destas
Cidades se não puzessem correntes as Residencias dos
Ministros. que me servem no Reino J se~ certidão
·da Mesa da Cc,>tlscieAcia e Ordel}s. se observe tam
.bem com os que me vãg servi'r no tJltramar, com.os
quaes se não cumpria j ·seneo -que m:stes 'he mUIto
,mais necessaria pelas muitas Ordens. que por aqudle
Tr.ibunal se lhes' eocaFregáo. -pfÍil~t'Atecom ~s

P.ro:v:edores dos Defumos e Ausentes» Çapellas.e Resl.
duas. de que' s:Í'o grandes os -rendimentos. em que
da parte delles se exp<,:rimen~ão grandes omissõ~s; e
sem embargo dellas poem corre·ntes as suas Reslden
cias, por falta de ·cer.tidáo do dito Tribunal. O Chall
,celler da Relação., ·que serve de Regedor. o ten~a
enrendide. e faça cumprir inteiramente. Lisboa Oca
.demal 11 de Mar;Çfii de 1732.

, Com Rubl'iaa de SJUl Magesl,Je.

Liv. J2 da Supplicação fo/. 168.
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Ord. Liy.. 2-. Tit. 26. 'ao prlnc.

Dttr(!fJ, ·em qu~ u tle/erttlinou, (PU alt'1ft das AéodetníM
Mm/Qus já tSlc1belécidas na CÔ'f.Je' e' Praçd 7itf. Piana ~

• s~ eiiabelefáQ Nf:lis duas J tHnaJ na P~ti?a ti' Elvas J e
O/lIra na d~ ,Almeida.

POr 'S6r çonveniente a ~eu serviço, que se appti- 1732
qutlm os maus Vassllllos iuoutrina militar, tão impor-
tanfe para\'oêl dt:fe'nsa e oonservaçãn dos meus Estados;
e. que haja A.cademias MUitares, el11 que possão
apprender esta. sciencia: Hei por bem, que (alem
da Academia Mi.lital!., c!stabelecida,J1~sla Côr1!e, e a lia·
Praça de Nianre)' na Provincla .dO' Minho ~'se €sra ...
I1tleçãp mais. duu Alaadcmias.I.v1il i t'ares-" llma nalFraça
d'Elvag ,. Il?l'ovilllcia '. de Alem-Tírjo, e outra na .. de'
Almeida, Provil~ci3 ,cla,Beira ; ,cujos Lentes ~ Substi-
tUtos nom~a'l'eL, constando-me clã sua capacidade: e.
l1a~dit:as Açade·rrt'a&. sff'o~.ervará o'mesmo, que_se'
tkve o'bsenra-l! na desta Côrte!, no que'respeita ás nções) .
eofreqtlenci dós discipulqs ,c {mio S')IlUüJ I que a ·~t6

respeitOl,est'á estabelecido por D.eQ6CÓS e Rff501uCjJik&
rninhas' t ~'qu~ pelo tempo adialilr r~ll far. Hlrvido
~teFmin.ar~ s~nd(j 'l d@utrina em toda-Sl as.. A:qdemias
Mifórm't,. FI~S /Dolltillasi, q.l1lf se· dji<rtarf~r: ,e!.oo 1 Ii'Vi
do pomo i .em <!1.u~'se·~rii01lio as faims ô({s drsciplllos-,
~e·tUin·par. icdd, s~ fa"á .também ass«nto, al:tQdas os '
,mais ~m ger.al, e se-nIDliaTáõas soa:s f.rlta1i~,.rpal se lhes
att,end6r'n~s exame I que fizerem; nos'qt:HTes-se hou-
WII igualdade de freqlf~ncia 'fi de doutrina, de\1em
J!t'tceCktr' tllt~s, a@s do partid<iJl; obrigando-st!· porém'
ar mesma cC5ndiç6.es n IJ~ qua{! aquelles se flbrigãO': e
S6~ S{lrvido' que os OfficiacSl<! e Soldados de minhas
Tmpa3' J que',(}ul'sarem,:;ail ditai .i\:·cac1c:m-ia& )' e fi~erem



especial 'progr~s9 !lellas, sejão attendidos!yara o;
seus accrescentamentos no meu Canse ho de Guerra,e
os discípulos. que nas dita~' Academia~ se applicarem
para seguir a profissão de Engenheiros, não subirá5
<\os postO$ "sem Se{eID ,e.xépninados, ·e o ser~o para
tpd~s os oposçq~., a ql,l,e se oppuzerem até o de 'tenente
'Co[onel inc/uJive. ; por que p~ra os mais postos.de Te.
nente Coronel para cima se suppoem não necessitarem
já de exame; o qual se fúá pelo Engenheiro Mór do o
Reino e mais Examinadores, na presença dos Mi~

_"1- _.nisr-ros d0 Conselhõ de Guerra e Juhta dos Tres Esta.
dos • a:qu~m se ajunt-aIráõ eutras.pessoaS mi'litares nas
occasiões', G}Jtlé: eu fer servid.o .nQmea,las • e s«ão per~

gumados 'sob~e todas as panes. de que se compoem
aquel1a profissão, como acampamentos, entrincheira.
'menros dos Ex.ercitos , ataques gera:es e particulares,
-medi.ções ~ plantas e .cartas Geograficas, .e: mais parti.'
oularmente t o lque respcira ás forúficações • ataques e
deJemsa das Praças: ad vel1Eihdo., .quê não só se devem

oapplicar á fórma e methado das ditas forrificaçóes, mas
com igual' cuidado apprenderáõ o modo. com q~e

se"devlen'l ,Fabricar om segurança, para qlle não haja
,cngafllÇ>. na' es.cplha .m0S rnateriaes , oe tudo (j)1 mai~·, que,
dep.c?nrl~l pa prát~ca ~ e para que os Officiaes militares
cmÍl .oomm.uIa1-cação e frequencialdos Engenheiros se:
:possm me'lhor insrr.uü na Doutrina militar: Sou outroSl
'serv-ido ;'~'<lue,etU cada Regimenr-o, ou Terço pago ,da
llilfalHaria, haja', daq'ui em diante uma COJIlpanhla,
em- :qu;ctJ.os.GfficiaeS dellar sejão Engenhejlio~ de p~O_1

fissâe; .C>Berár'(JIDéGada Rcgi'fFlentó aG]tJella Compa~hla.

en;y que primeim 'vagar o posto de Gapitâo. depOIS ~e
.accommodados os. Of6ciaes de ,Sargento Mór inr/uJI'lJ(
para cimíl, e HOS que s-t: achão nos postos da InfaA
'taria com. o exe'rcicio. de Engeoheiros, poderáô ser
Opposirores .a iguaes postos., eq,llÇ r.agarem na mesma
Infantaria 1 e ,pQrque~ se' tem, mtrodu'lid.o. que ~

Mestres dos.Officiaes' de Pedreiro. e' .Carpi!ltçiro saQ
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lJecrel1• • Cartt. etc. 'Iom. I..

C A II -T 'A 'S; ETC.

os medidares das obJ.as..de..seus..pJ'oprios officios, igno_
rantes da Geometria: Sou servido tambem ordenar,
que os que houverem d~ ser .medidor,e!! das obras civís,
apprendão nas Academias a parte da Geometria pra_
tira, que pertence ás !J1ediçães) e para exereirarem'
daqui em :diante) serão examinados pe10 Engenh6ro
Mór- do Reino (ou por ourtas pessoas, que eu for
servido nomear) ) que lhes passará certidão para pode_
rem ter o diro exercicio : e as Cameras destes Reinos
e Senhorios não passaráõ Cartas de medidores, senão
ás pessoas J que:forem assim approvadas. O Conselho
de Gu~rra o tenha assim e'ntendido) e pela parte,
que lhe· roca "o faça. exec.útar. Lisboa Occidental 24'
~e Dezembro de 1732.. ' .

Com Rubrica de Sua Magestade.

------I ,roL:..:-"',}

Ord. Liv. 1. Tit. 69. á Rubr.

Dtereto, em que se ordenou se não uu/enceassem as' Resi
de]!cias dos Miltistros, sem mostrarem certidão de (omo
rumprírão- as Orde;;; do êrmselhõ-da Fazenda.

SOu servi'dol;qq'~e ~s' Êachare'i~i; q~e J servem nos
~ugares de Lerras., a-juntem nas suas Residenci-as, cer
tidão de como derão cumprirpento ás Ordens .. que
pelpJ:;onseLho dá Faz~·nda {le 1 es encarregárão, per.
tencentes ao Ju..iZQ dps Confi.~~dqs au§el1tes; ,e que.
sem a dita certidã'O, não possão requerer accrescen_
ta~ento de Lugares. O Desembargo do Paço (') tenha
ass\ cntehdido~' e faça executar. Lisboa Occidental
.29 de Março de 1733.

_ ,. ComRJi.bricaJ de Sua Magesladé. -~ \
.. '.~ r J.' '( r ;''',. i"~

;Llv.5. do Registo 'dos Decretoi'do'P,~ço foI. 62 verso - . "
fu ..,.1· j.. _ ~.: c • t'

."- " L'

1733
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-, Ord. Liv. 1. fito 48. ao princ.

-
~fSoluyíio, e11l qfl8 ~e moáe.r.a o rigor dQ Despacho de 3~

ri! A.g·oslo dç, 1723J' lIa m.tlLe-ria'.qe n/io ·uretJl despacha.,
: tios 9S qu,ç n40 forem valados por todos de que IMo
• befll,.

,-'

J733 PQ~ Be~I~tçãp dç Suª, Mage~tade de 18 dto DezQfIJ.
~1o. ..)t(J 1132, pps~a em Consulta- da Me~a de 6 qe Maig
Q~ I 73<i>, , Üü servido,jUÇ>derar, ~:'lque tiflha tomado nl~

fórma de votar nos Ba,:hareis» que WQ flel1,!l, pa.rlJ
que o.~ qu~ não fo.s.sern pela {ll~ior p,arte della votados
em que lêrão bem, ou muito bem, ficassem repro.
vados» ma_nºa~c1o se pl:aticasse daqui em diante o
costume antig~ de votar. Lisboa Occidental 19 de
Abril. de 173'3. fer~ira ICi--eixfir:a,. Rego~

t-i". 5 do Desembargo do Paço foL 254.

------:-;-~-----=--_.-------'-

I. ~

•

Ord. Liv. I. Tit.48. ao princ.,
.'1'" _ueo • .J

D'Grela, tm· que se- determina.,' 'que, ptít'a- (jJ. JjtJÇh~rtl}
Jt'lie-m deSf>cuhadr;j., s-e háb. de hõbi.fUa'1J fiO Dcsenlboy,gó

, dp Payo-!Ja- tJJN-ma·19rma , ' que, -se. habiÜltdo.. OS ~(lIl)(li.f.
.' lçirr;s 'ná- .t.Wer<l- Ih~~fDiJiJscién~ia- e" ()>:dtn.s. - "

~, J 0' J I • ), , ( { 11 I» r (J)' , T j !

J 733 ,.11 Or RClSoIuç~ de Sua Magcs~de- dp I;8ttk>J)8Zf!'J
bro de 1732 roma?a em ConsuJtEl Gesta.M~., ÍflIl,O
dito ~bo S!irvido resol"Y<6p se praticasse neste Tn..

- h,unal o .~.,&.ti R .qer 98-bj~it~f,. Q ~é\Fh~re~ ,?a.:~ma
forma, que se pratíca ria Mesa dá Consclenc~a ..e
Ordens com os Cavalleiros;. e pedindo.se cer~ldao

".. ,.. ..... .



, f1 si

C A I( T ÁS, ÊT~ iif.
fé 'Escrivão dã Camerà do àespacho da diift Méiâ"
fót ella. Gon'stóu, qoe os hab'ilirandós, félze'~dÓ' pért_J

fão, ~r ~F êe ckclarãO! as nomes dos- Pais e A.vó-s, sé'
lhes po'em o pl'Fm'dró ~~9pàdio ' '~é depoSi(~ni= e
,ommummente se pratica m,alÍdar-lhes m"lêr depOsitO-'
de dez mil reis por cada uma dás naturálidade~; oS
quacs recebe o Porteiro', que sél've de Thesotrreiro~;

t lucra quatro por cento d~ seu s,.:l!ario: e depdis de
feito o deposito, com conheeimen"t&--reito pelo Escrr-'
viío da Camera do despacho da Mesa nás costas- da'
petição. e assignado pelo Thesoureiro, se tommettê
~ diligencia' e'm segredo ao Ministro. que parecér
á Mesa; e este e o seu Escrivão haverãu pór d'ja c'
c~minho o que s~ declara na Provisão, cuja copia
se lhes enviará, para no fim, das- inquiri~ões ,se 'hes
fazer coma ao salario • que vencêrllo ; o qual poderáõ
mandar Eobrar ~o_ThesollJei.l:2.- j e o juiz Relator.
aque se distribuírem. haverá pela sua assignatura mil
e duzentos re's; e c,ada Ultl dos Minist'i'os da Mesa
seiscentos reis j e o Escrivão dã Camera do despacho
deHa mÍ'l e 'duzentos reis'" akih do sala(iõ da' Pl'ov1sãli
impres5a , ti um e meio -por det\to, Lisljoa Occidental
2.90', dç AbrH 'de ~I 7,3-34 Pirdra\' 'Túxej.'ra. Rego. J

, Aif, 5. elo DeSembargo do P'aço rol. ~55.

-------------
'[ .,j," ,

L I. c' O d. -.&i'V: i: 'F!tl 5:8.:; § rf.
.. ' ~l)! ~ ti"", ~

1!»erl/ó),yCom Carla do' Se.<yéfltirio -de Estaao, em que slf
dilerminóu. que' tis Míllis110S prendt!~.sefl1 os peuóâ's ,4
9t1e aéhtrSJél1J jr;g4.udol-·o e711ru'dG, -pr/f' tempo' de 'liillle l

~iai' tla'l oaiié'a5. I 1" l. I - , •

ti. Sll3.1 Mag~staâé se fe'l ·P';~énté. que:pór OCGl1-' 173of.
stáQ do 'ehtrudo:. s€ftfazHiôl nas rulls desta! Gôrte p ,r
algumas pessoas varia~.' descomposturas e, ri~as ,,' ,de

Tc 2
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que resultava grande desinquietação: e· para evitar
esta, he 9 mesmo Sen,hor servido, que V. m~ çhame
o todos o~ ,Ministros criminaes, e lhes r~commel1de,

que nos dias de ent!u~o rondem com seus Officiaes
cffectivam.ente os seus Bairros; e a todas as pessoas,
que acharem usando do dito entrudo com excesso I as
prendão por tempo de vinte dias nas cadêas (I); e ao
Governador das Armas desta Côrte se ordena I mande
nos ,ditos dias andar pelas mesmas ruas esquadras de
So!dados, para fazc;rem reprimir os ditos excessos"; e
i$to mesmo se observará não só este anilO, mas em

,t9dos os mais segui.ntes. Deos guar.de a V. m. Paço
~ 6 de Fevereiro de 1734.

Diof!.G de Mendon~a Corle-Rea/.

Liv. 12 .da Supplicação foI. 178.
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rotes I qu~ trazem os Coche.iros e Baleeiros nas cintas.
se não chegarem á medida t que a Lei assigna aos
esp~dins) e tiverem ponta. são tambem comprehen.
didos na prohibição da Lei j e se deve proceder contra
os que os trouxerem com as penas deHa. E ordena o
mesmo Senhor a V. m •• que o faça executar assi •
recommendando a todos os Ministros Criminaes a
vigilanci;l nesta materia, para cessar o abuso) que
V. m. representa, se tem introduzido: e para se exe.
cutar o referido) não he necessaria nova declaração.
Deos guarde a V. m. Paço o ).0 de Março de 1734.

Diogo de Nlendonça CarIe. Real.
Liv. 12 da Supplicação 1'0). 181;

----------
OId. Liv. lo Tit. 94. ao princ.

Decreto) em que se determinou) que os Ministros) que
se casarem nas Conquistas sem /ia11ra de Sua.Ma.
geJ/ad() sejétO riscados do serviço.

p01' co~vir á boa adm inistração da Justiça e utili. ~ 734
dade pública J qllf' os Ministros de letras) que passão
a servir. me nas Conquistas) e especi.almente no Estai
do da India J nellas não contrah1ío matrimonio sem
expressa licença minha: Hei por bem ordenar) que
tódo o que contravier esta Resolução) seja pelo mesmo
faCto) não só suspenso) mas riscado do meu serviço 2

e ná? possa usar da insignia de Toga) tendo.a: e
ao Vice-Rei do Estado da India e Governadores das
Illais Conquistas ordeno os remet tão logo na primeira
Iponção )'·OU frota'. que se offerecer) obrigando os a
~?arcar.se. A M~esa do Desembargo da Paço o tenh
dSSI entendido. Em Lisboa Occidental a 26 de Março
e 1734. Com Rúlm'rQ de Sua· Mng,es.tade.

Liv. 3"( dO$ Regi$fO$ do. De$embargo 00 Pll~O foi. 66 ,·er.,
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,
--------~

o reli. Liv. 1. 'Filt. 1. §. 30'

Carta de A'v/s,q- do SeC7"ftarJo de ESladr;. nn qfU SI/,
Mag(~Jtrdl1 mandlJ, qu~' as Musas das pfSSOflÚ' I que
tJJiio presas por Js/icios • se sente/icéem cam brevidade.

A Sua Magestade he presente, que mas cadêas da
l.imoeiro se achão muitos presos CC).rl) culpas gravi5-1
simas; e que' se dilatá Q C1>srigo com grande escan.
dalo ·da Justip (r): e he servido l-' q,ue V~ m. faça
logo sentencear todos os processos. dos que e·tiverem
culpados em semelhantes-<4elictos j c me dê conta do
que obrar neste parricular, para o fazer presente ao
mesmo Smhoc. Ocos.. guard'c a V. 01.1 :Paço a 18 de
Maio de 17,34' -
. Diogo de MmdiJ11ça Corte. Real.

Liv-, n. da Supplicnção faJ. 185".

:
Ord~ Li.\I. i ... "Fir. 66•. §. n

r:iecrtto t. ttn que .u dá/arou, que ~s fiem do CrJJtce/ho se
não podem vender por di'vidas J que as Camtr,as d~1i40"

~73f REpresen~a,ndo.,.me .os, Sel'laci<ils da· Came~ destat
Ç,idade de LisbGa Orienta·l JI que alg.uns dos,qredõreSl

as;> diijheüo) que os,dHOs S~njldos romárã@ a juro .de;
C)oc,o'IilQr <:C,nto, tem féito pinhora em ca'sas" pr.op~Ie;.\

<\ades .e, r,endil t pc.rte;nccmes aQs· tT:l(!srno ·S61UrlOQ'~
p,c·f'[tlnden,('\e s~ a.fmma,Ce1n warq. 'a, satisfaçã0 dtl"JJr~rr..l
Gipal e. j~rQ'S; e 'q,uf?'praE"cando~se 0. J1<tferidirJ • fic,a(lã~

, • J

. (I) V'. Carro. di: 12 de Jàneiro dê J 639 I e Decrctt. de 23 M N'ovelll"
bro de 6jj:i,.ve.A.4 d~:h~ d~JJ..tiG8;. i ~. -
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diminutas as rendas t necessarias para· as despesas pú
blicas I flue continuamente se faz"em t o que scría de
grave prejuízo ás mesmas Cidades: Fui servido resor.
ver. que lIssi ~s pinhoras I que estiverem feitas 1 como
as que daqui cm diante se fizeren:t t tenhão só lugar
nos rendimentos dos bens das mesmas Cidades t 03

quaes só ficão obrigados.aos juros) que com faculdado
minha se constituírão) a qual se não póde extender:t
afheaçáo dos ditos bens I que. tanto que se adquirír1ío,
ficáráo proprios dos Senados. que só tem uso e admi.
nistração) ficando os; mesmos bens sujeitos ao mell.
Supremo Domínio. Belchior do Rego de Andrade.
que serve de Regedor, Q renha assi entendido. para
que o faça executar na Relação c Juiz.os inferiores..
Lisboa Occidenra-l 20 de Maio de 1734. .

Com Rubrica de Sua M(Jge~tade.

~i,. 12 da Sup"pl1enção·.fol. 187.
< }

Ord. LÍ'v. I. Tit. 66. §. Il.

Decrrro', ~tn' que 'se d'eclarott I qlle os bens tio COHtelho.. .
" qli/l (el1J1 applic'1Fiio propria) Oll estão, consignados para-

dividas t MO pl.Jdem ser pil1!Jorodos t '1Jlfltl' i7Hpo7"-J~.lhe-sr

. O/i/ra cqnsigl1ação para dividas 1fJ.ais -modernas.

BElchior do Rego de An&ade. que serve de Rege.. 1734
dor da Casa da Supplicação. fará executar) pela parte
que lhe toca t o Decreto. que fui Ee.rvido mandar
p~ssar á Mesa do Desembargo do Paço a respeito das.
plnhoras e arrematações) que se tem feilO nas rendas )-
qu~ administrão os .Senados da Camera t cuja copia
vaI com este abaixo) assignada pelo SecretaI:io de
Estado. Lisboa Occidental a I I de Junho de 17"34.

Com Rubrica de Suo Magestade.
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Copia do' Decrelo.

-FÁzendo~me presente os Ser:lados da Camcra desta
Cidade e da de Lisboa Oriental, haverem.se.lhes
feito pinhoras e arrematações em todas as rendas,
que administráo, por dividas de obras das estradas e
calçadas do Termo. de que resultava não terem com
que pagar as applicações mais ,amigas I impostas nas
mesmas rendas, juros, ord17l1ados e mais despesas:
Fui sen'ido resolver. que .naquellas rendas. que 0$

~el1ados tem', e em que se puzerão applicações certas.
anteriorés a estas. di vidas. se não fação execuções por
outras de diversa qualidade) e que não tenhão appli.
cação na~ taes rendas, por não poderem os Senados
consignar, ,em prejuiZQ das applicações proprias e
mais antigas, dividas modernas j e que ~s piQhoras e
arrematações, que se achão feitas nas ditas rendas.
sejão de nenhum effeito, para que se não ,falte ao
cumprimento das obrigações anteriores. a que se
achão applicadas as mesmas rendas, de que os Se.
nados são meramente administradores. A Mesa do
Desembargo do Paço o tenha assi entendido, e nesta
conformidade expedirá os despachos necessarios.
Li~bofl Occidental a I I de Junho de 1734.

Diogo de MendolJfa Corle-Real.
tivo 12 da Supplicação foI. 190•.
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I~

·Ord. ·Liv. -I. Tit. 14-. §. S.

'D!trflo, "-em que se determina, que o Y.uiz da Challcellar;6
~ iir! .devassa , l1ão só dos Officiaes / de qfte eile póde

to11huer por seu Regimento. mas ·de todos os mais de
.J.mlro da Côr-Je e $(14 '1et:1lJQ.

POr -Decreto de ;20' de Julho de I1r+ mandei' a~ (73~
juiz da Chancellaria tirasse devassa de seis em seis
mezes do procedimento dos Es'crivães; .Alcaides e
.Qutros Officiaes de Justiça; e porque,para ,a boa admi.
,nimação deHa convem t que este conhecimento se
não restrinja só áquelles Officiaes., .de' que o dito Jui.z
~a Chanc.eilaria podia por' seu Regimento .conhecer:
Sou sefvido t que Cl> procedimento <ias dita·s deyaSsai

'se ex~nGa :a todos os OffiGiaes destas Cidades e seus
Termos.; e Çjue e mesmo Juiz da Chanc-ellaria lhes

crlê livramento., -(: passe -as 'Cartas de seguro, sem
-embargq das ~eis el!l con.trario. O Ministro t que
serve de "Regeaof, o tenha assi entendido. Lisboa
'Occidentàl Jo·de .:Agosto de 1734-

Com Rubrica de SI/a M~gesf(Jde~

Li" J2 da SDpplicaçio foI. 194.

---....-,-----,------
Ord. Li". I_ Tit. 58. §. 9-

iJeml', em que se ruomtnmdou com mais aperto opr6-.
. udimen/o contra os lJiu jogarem o entrudo.

fi. Sua Magestade fui pres~nte, que sem cmb~rgo: 1735
as Ordens, que se tem. ex.pedido " para se evitarem,

as d;;ordens, que costu~a ha.ve.r. pelo tempo ;do .en.,!
e~rett. J CarH•• tlf. 'Iom. 1. Vv.



trodo , .continu~o aind~ e~tas t d~gue tem resultado
~1<Tumas pendencias e ferimentos: He o mesmo Senhor
se~vid(). J que Vi m. ordene'a to.G10S qs Ministros desta
Côrte e seu destricco J procurem evitar, as referidas
desórdens, correnao as Cidades Ide "O}ia 'C ,de n0Íte ~ t
que ,toda a pessoa J que atharemjogan.do 'o -entoru<ilo,
de qualquer.qualidade J condição'; ou..jdade que sejão,
a prendão na cadêa da Côrte , donde não serão soltos
sem especial Ordem J expedida por esta Secretaria,
e sem pagarem a pena pecuniaria, que V. m. aibi•

.,' ~,... rranlJlogo'aos mesmos MInisnH,s'j .-as €Juaes t' sen~o.as

:f'essoas camptehendidas filhos -.familias J ou Esoravos,
bãe.de pagar, J ,oulldles ,'OU as pessoas ,.em cujo pOQer
~ti-,ve,rem.j 'e serão ~ppliC'adas 'J ametade paIa odMfi.
eiaes J .que os pl'enderem'J e outra ametade para 01

Hospiraes, de ,cu.jo ,territorio forem ~ o qU,e paruicip()
a V. m. paro pF(1IiJ)'ptâmente<'se executar•.Deos guarde.
a v.. m Paço 4 ,de IFeverei170 de If 735. I '

Diogo de íWemJo11fa aorJe~ReQI ...
. . .Li". ,2- da Sapplicação 101• .204..

---,----.;......_-
Or~. Liv. 2.,Tit. 53' á ~RlUbll! }

\.

DW't/~, tm que s; deúrminou, ,que os PedQus geraes daJ
Prov-incim do Râno f do A/garw 'náo sef/tem praço d:'
pas/o a~um a .quem for d~'{)ed{Jr de (OUJa alguma (J

Fazmrfa Real: . . -. - .-

1735 PElo grand~' prejuizo-, ~u~ tem r~s'~Itado á mi~h~
R'cal IFaZ'cflMa 'd pouca observancia. -que'irem haltÚla
na execu'çáo ,da ~y./a de '2-] de 'Junho de 16*, annos

I

d'EIRei O. João o IV., meu Avô J e no AV~JO d~ 2.5 de
.. ].'aJ1cir-o d'f? 1170(, db meu '$ecrBtarÍ'o de EstaGiá, .DIOgO
~ Mendonça Corte-Reàl j por que fui, ser~ido ord~·l
~'J 'lUe' se não $cntasse. praça· a nenhum GffiCla
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militar, sem que primeiro désse conta das armas e
cavalIas,ã que eStIveSSe. obrIgado: e'para emefidar estes
abuso , a.]unta prden~rá por lseus despa'f2hos t com a
copia deste, a todo~ os Vedares geraes das Provincias
da. Reino' e- do· Algarve.., Qáer, sentem praça ele pos~

alguip.': <de, qualquer .qualid~d(! e.. ,colldi~ãq glue seja.
a quem for -devedor de €ousa alguma a minha· Real
Fazenda: nem lhes farão passagens de um posto pa-r~

{)u~r()., se.m que primeir-o sat:.isfação do que €o~tar

Ple forem devedores:. nem lhes porão. suas inrerven_.
ç6es nas Paténres e. numçramentos. sem que prime.ir(),
lhes conste o feferjdo.; com. commirração, que faltando.:
,ií execução desti· meú Decreto. os hei logo por susiJl.en•.
,sos de seus lug.ares t "em que possão ser restabekcldo&'.
a eIles sem nova m.ercê minha ,'e cQm as mais penas ..
impostas. em tad~s tas O1inh;ls Ordens t. que' som-e este.
particúlar tem hav·ia~:..e s.e o~ GQ~erJ?adores das..
Armas, ·ou· .~alquer <')l,itro Of.fic,ial Ue Guerra lho
intentarem impeaír t llies n~o obedecerái>.; e me da~
rão conta pela mesma Junta e Secretaria de E-stado ,
para mandar prbvêr 'de remedia, eomo· me p"ar(icer.
A Junta dos Tres Estados o tenha assim entendido t

·r o façã xecutar inviolavelmente. biseea-·Qccidental
"'4 de Abril d~ 1.735' . -

Com Rubrica de Sua Magtslade. .

·Regist~do -DQ li" :.lo-das Qrdens da Contad,oria GoraI a·fol. 100, -- ~ - .

.......
. .. _ I.. ,. i • • .,

II"'~ ~ ..,'.

, ..
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Chd, Liv. J. Tit. 6~" á, RJlI>..r.

1735

J

'.Avis~t por (m4e se ordenotl..: ljU41 st, 'pagassem a /090! IJ

Soldado-s. que tal/eum J' " tlJez de 1norla para suffra..
. gios. ~ I •

O Conde de Unhão. deu', co.nta de que alguni
Soldados dos Corpos novos morrêrão; e que t, como
Sua Magestade costuma dar o mez de morto aos que
faltecem t para suffragios t 'pergunrára t ,se isto se devia
praticar com os sobreditos.IHe S. Magest"l\de servido I

que não sÓ com os fallecidbs no,~tgarve t, mas nas
mais Provindas t se mande fazer o que he Estilo. O
referido fará Vo. m. presente na Junta. Deos guarde
a V. m. Paço, 3 de Setémb o de 1735.. '

Diogo de ,M'e1Jdonf.4, Corte.Rtal:
Senhor Gaspar ~algado. .

Registado, no li,v. 20 da Contadoria Geral a fol._2~ vers~

-----~---

OId. Liv. 5. 'Fit. 1,12. S' 6'.
/

Dtcrel~ t em que Sua Maglslilàe mandou separaI' (f 1«
risdic~á9 das CClIJdelaritfs da Junta d,s erres És/'adoJ.

]736 POr justos motivos. que me forão pres~ntes t em
consideração do augmento da CavalIaria t tão necess~..
ria para a defensa destes Reinos: Sou servido des,unlr
da Junta dos Tres Estados a Juriidicção t que tmha
sobre as Caudelarias. e reservala ás minhas espe..
ciaes Ordens t para se expedirem pelo Duque t m,eu
Estribeiro Mór I em quanto não brdenar o contrariO.
E h.ouve por pem d~ç.la~ar I que ás appellações 1
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í'ggra~os e iivramentos dos culpados t pátencenres ás
diras CaudeJarias, se julguem no Juizo dos Feitos de
minha Fazenda, sendo nelIe ou vida o Procurador
Fiscal da dita Junta t e se processem pelo mesmo
Escrivão, que atégora era das ditas causas; e na deci.
~ão dellas se observará o mesmo Regimento t qUe}

existe'," da criação des ca vaHós ,. na parte, em que
se não altera pelas novas Instrucções t que tambem
fui servido. ordenar, assignadas. por Diogo. de- Men..
aonça, meu Secretario de Estado, que irão com este;
e o da Resolução t que fui servido tomar sobre as.
sentenças de escusas do encargo de egoas obrigadas; .
as quaes Instrw:ç§e& mando se guardem, em quanto
se nãG- faz... novo Regimento~ Belchior do Rego de
Andrade t que serve de Regedor, o tenha assi entfn
dido, e o faça executar. Lisboa Oriental a 20 de Julho.J
de_ 1736.

... 0011I. Rubrica. dd Sua .. lvf:Qg~stade •.

Liv•. J:a da 5applicação foI. 229•.-

-----,--------
Oid. Ljv. I. Tit. 66. §.49.

](iso!rif~õ so!JYe j1àlrem . tiS Cámeras obr;gadtls áfallt1tcitz
dos Dipos;lart"os do dobro das Sizas: e sobre os Prove.
dom fazerem. a cobranfa d enlrt'K..a (/~S dilos DepoJi
1IlriQS.,

F~i'~ua Magestade servido por Resoluçãõ'de 25
de Agosto deste anno em Consulta desta J unta arde.
Ilar, se passem ordens' ás Cameras do Reino, para
Jl.omea.rem pessoas capazes e abonadas para Depositá
)'IOS do dobro "das Sízas t tendo entendido ficão obri.
~ados na sua falta ao alca-nce t que possa ha ver: e ao.s

rovc:dores das Comarcas) para ~\zerem a cobrança e
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a, entrega do dito debro das Sizas ,aos. DepositatíQ~

nomeados pelàs Cameras., eobrando os Executores,
provídos pelo Conselho da Fazenda, a Siza singela.,
que pertence: áquella Repar.tição. Na Contadoria aera}
de Guerra se registe esta Resolução de S. Magest~de

.e em seu cumpriment9 se aponte o que se Offer~cer
.Lisboa Occidental.. 4 de Setembro de 1736•

J
Com Ire$ Rubricas•

.Registada no Iiv. 21 das Ordens cl" Contadoria Geral a foi. 'fi;
, j

----
,Ord. Liv. 5. Tit. 112. '§. 6.

1!o.vaJ· lnslrurções SObre o Regimmlc dilJ,ClJl/dtlaril1s.. . ~ .,

C .J

.1736 J.' O'!1\o' Sua Magestade' rese.rvou ás suas 'Reaes
.Ordens tudo o que .pertencess.e á administraçãq da
.criação dos cavallos , a que tem dado nova providen
cia, em quanto se não .manda 'ás Comarcas ·novo
fRegimento., se deve guardar o antigo, e que sobre
·.e11e de novo tem ordenadQ. o mesmo Senhor: e vem
a ser, que na cabeça de cada Comarca haja uma Junta
partictllar, .que se comporá do .Corregedor., e. ç,sta~lj>
este ausente, do Provedor, Juiz de Fóra e Caplt~O
M6r da mesma Terra., ou Governador; e na ausenCla
.de qualquer destes, quem seu lugar dver•

.2 A esta Junta pertencerá a nomeação de tres
pessoas para Superintendentes, moradores no ·seu de
stricto, os maiS nobres, ricos, intelligentes e·de me·
lhor procedimento e -.consciencia) que houver '00 de.
stricto de cada uma d.s 'Sup.erintendenóas, para. que
:Sua Magestad:e destes escvlba o que for serv,ido.. '

3 E esta mesma nomeação fará., logo que ~~gar
,alguma Superintendencia) ou por merte, ou~ por lOh~~
tlilipade. do.Superintende~e .; .e em quanto esta se na~



prover, 11 me-sma~Junta,supprirá a ~alta do ~uperin..
wnGiell'1f pelo m0do., -que .Julgar mais convenIente.

+ A mesma Junta, que se comporá do Corre_o
gedor, ou ;Provedor, 'que estrr),1cr mais visinha da..
Cabeça da ·ComaR.:a" .qualildo' for rrecessario conv{)..
carem-se, e do .Jtliz de Fóra e Capitão Mór.,'·ou
Gove.mador, pertencerá rambem a determinação das
pessoas, que se hão de obrigar a ter egoa , ou cavallo, .
precedendo sempre a nomeaçã@ .da.eamera e .appro..
-vação do Superintendente, como ·se.. disRoem na Iii.. ·
srrucção do mesmo Superintendente.- .

5 Feita. esta eleição, e approvada pelâ Junta ';.
nâo poderá esta, e muitO menos o Superintenclente"
escusar· pessoa alguma. do encargo de ter ca'valIo. ou'
egoa;'e se sobrevier alguma' causa justa. só a dita
Junta poderá. admittir. eS(3U"sa , precedendo alem ;da
justificação da -causa-., ·a informação do"Superinten.
iente; e aJunta não será obrigada a appeHar' a sen.. ·
~ença. senão no caso, em qlle,a 'informaçãq'do Super_.
Intendente não .. concorde com a. escusa; porém a's'
partes poderáõ appellar cm todos os CaS(lS para o
Juiz dos Feitos dâ Fa~enda; e quando não houver'.
recurso da parte, dará a Junta parte ao Duque Estri--
beiro Mór da escusa, que admittio. •
. '6 Assi mesmo examinará com· todã·a--pond.e..,.
ração, se 'he bem se .extingão algumas Gaudelarias
por.inuteis , e se erijão outras de novo.
"7 E porque· a quantia, estabelecida no. Regimento.
àe trezentos mil reis, para. se poder obrigar a ter
Clgoa, he muito 'limitada 'nos tempos 'presenres , _será
Jtrais conveniente, que nos dest'rictos destinados para
as Caudelarias, havendo pastos Qommuns sufficientes.
o ~avr.ador tenha 'qua~rocentos mil reis de bens de
raIZ; ·e não havenda 'os d iras pastos. _tenha seiscen tos
mil reis, e se não for lavrador. tenha setecentos mil
reis dos ditos bem;·e s:ó se eximirá de ter egoa, tendo
cf.feGtiva.mente na e:mebaria cavalIo seu 1 capaz. de: ser-
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'vir nas Tropas; e a nenhum se admÍtta e~cusa dé
dividas.) em quanto conservar a quantia dos dito,
bens. . \

8 Terá grande ,ctlidado ,eJjl que se não obrigue
a ter ~goa q uem a :n-io puder ·sustentar.• ·e que se não
isente quem tiv.er posses para isso; .e dará c.oma cada
seis mezes de todas as desordens, que houver nas
Superintendencias' do seu dest~icto, sobre .que deve
'vigia'C, ~para se lbe pôr o remedia ·necessario.

'9 Terá livro particular .. ·.em que aSiente a-s;Qr.
dens. que receber de Sua Magestade. por mão do
seu Estribeil'o -Mór, ,e as .que por .ordem do mesmo
Senhor intimar a9S Superintendentes.

Ia Assignará as listas. Q·ssi das egoas e cavallos,
,(orno das crias. q.ue os Superintendentes) l1a Jórma,
·flue.l.bes be ordenado, mandaráõ a .Sua Magestade.
cada sei.s mezes, por.mão do ·seu Estribeiro Mór.

\ '1 I Terá itoda .a .vigilancia sobre os Superü1ten.
dentes, se guarclão.ex·actamente o .Regimento e as Dr.
dens • que de novo lhes são dadas ,.,e ficaráõ registadas
na mesma Junta.

tI2 Ainda que haja alguns privilegiados .do en•.
.-ea·rgo de ter egoas (o qual pri.vilegio se deve .exami.
nar) • nenhum, tendo. a voluntariamente" he isento de
a -mandar ao cavallo da Caudelaria do seu destricto•

...13 Os Ecclesiasticos, posto que sejão isentos da
:obrigação de ter egoas, tendo-as voluntariamente.,
devem ser riaqueridos as mandem ao cavallo do Jan~a.

J:rHtnto do seu destricto.
II 4- Como algumas Super~ntendenóas-tem.no seu

clestricto Terras muito .distames , ·de que se segue não
poderem os Superintendentes faci·lmente visitar as
eaudelarias as ·veze-s.. C!} lte he necessa.rio, e passar as
mos[~as convenientes, e os Criadore.s terem a oppres-.
são de vir com as egoas de muito longe, COQl damno
'~as crias: o Corregedor. ou·o Provedor, com os Ad..
JUncos' f qu~.lbe estão determinados I pOQdere~.madu,
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rámente) se será mais con-veniente repartir a Super
intendencia em duas, ou desannexar dellã as terras
mais distantes. e unilas á Superintendencia, que lhe
for mais commoda. ainda que seja de diversa COa
marca; e do que julgar, dará logo parte ao Estribeiro
Mór; c julgando ser mais convenienre erigir nova Su
perintendencia no mesmo destri.et"o, nomearáó logo as
pessoas apras para a dita Superirrtendencia, na fórma
acima dila; e remetteráõ esta nomeação ao Duque
Esrribeiro Mór, para elle a propor a Sua Mag~-stade.

Advertencia para os Superintendentes.

1 D Eve~ guardar exac[ame~te o Regiménto e
as Ordens, que de novo lhes farão dadas pelo Duque
Estribeira M8r. e intimadas pela Junta da Cabeça
da Comarca; e pôr roda a diligencia) para que haja
boas criações: vigiará6 sobre os Cavalleiros, como
trarão os cavallos» especialmente no tempo do lança
menta: visiraráõ ,frequentemente as Caudelarias; e
verão com os seus olhos: e outras vezes mandará5
vir á sua presença os cavallos, e examinaráó. se os
Caval1eiros se servem delles em cousa) que os possa
deteriorar e enfraquecer. . '.

2 Se os tem sempre limpos e cubertos no tempo,
que he necessario: se a estrebaria he capaz j exami.
naráó a cevada e mais sustento, que se lhes dá) se
he qual deve ser: se os tem ferrados: c se achar
algum Cavallêiro culpado, dará logo conta ao Corre
gedor) para que este com seus Adjuntos o casriguem
na fórma , que for conveniente.

3 ~ando mandar passar as mostras, o fará na
,quelle lugar, que for m.enos gravoso ao maior numero
dos Criadores. I '

4- Obrigará6 os Cavalleiros. que no tempo ,00
lançamento tenhão o cavallo no !ugar ~ que for mais.
~ommodo aos donos ~as egQas obrigadas. • )

. Dare!I•• Caril•• ele. ~rom. /. Xx
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5 Q!ando algum dos obrigados a ter egoa, por
algum caso ficar impossibilitado a sustentaJa, dará
par.te á Junta. e avisará a Camel'a • em cujo destricco
morar o dico Lavrador I para que a meS!TIa Camera
nomêe tres pessoas capazes de a sustentar; e esta
nome~ção manda~á o Superintendente á Junta I decla.
rando qual. das tres pessoas approva; e se reprovar
algum". disto mesmo dará razão á Junta; e poderá
nomear outra em lugar da reprovada; e a Junta esco.
lherá precisamente uma das nomeadas) que julgar
mlÍs conveniente.

6 as cavallos) que Sua Magestade deputar para
o seu destricto) entregará aos mesmos cavalleiros,
que atégora tinhão o encargo de ter cavalias de lança
mento; porque) como elles tem recebido o pão, com
que os criadores concorrem para a cavallagem, na
fórma do Regimento) mais suavemente o podem sus
tentar; e devem estar provídos de tpdo o que he
necessario para o sustento do cavallo; como lhes
manda o Regimento.

7 Dará liberdade aos .Criadores para venderem
os seus pôtros a todo o tempo) que quiurem I não
obstante o m;llldar o Regimento o contrario; mas
Com condição de primeiro passarem mostra diante do
mesmo Superintendente; o qual mandará assenta'r em
li vro) que para isso terá) o nome e a terra assi do
vendedor) cotoo do comprador t e juntamente QS
signaes e idade do pôtro ) que se vender. .

8 ~anto ás poldras t como estas pódem pastaf
com, as mãis todo o tempo sem o perigo) que ha
nos pôtros ) que passaretn de dous annos t tem os La,!
v,rad'orés menos oppressão em as não vender; e asSi

'não permittiráá se vendão) antes de terem tres anilaS,
aquellas t que derem esperança de serem boas par~

mãi's; e para isso as maÍ1daráá passar most,ra; e!s
ql<le virem, 'que são capazes de dar boas cnas) n~

consintão facilmente se vendão para fóra do seu destr~
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eto, ou ao menos, quanto for possivel, para fóra da
provincia. a que pe-rrencerem; e mandaráõ assentar
no livro os signaes e idade da poldra, e os nomes e
terras do comprador e vendedor) exceptuando o çaso.
em que o Superintendente de outro destricro a queira
comprar, para refazer a falta de algumas nas Caude.
rias do seu destricto. como insinúa o Regimento.

9 E por quanto os Criadores poderáõ sentir
oppressão de não irem ás feiras vender as suas crias.
o que parece lhes fica prohibido por esta Ordem, que
nas feiras se não póde praticar) que se fizerem fóra do
seu çiestricto. o Supel'imendente. depois de escolher
aquellas poldras. que julgar mais capazes de reL1zer
a falta) que póde haver nas egoas alistadas, lhes dará
licença para levarem as ·demais ás feiras; mas com
declaração, que vehbão passar mostra diante delle .'
deixem na sua mão lista das que levão; e tragão
certidão das que lá vendêrão, e a quem.

la Para evitar o damno) que se segue de se
extrahirem egoas para fóra do Reino. será preciso J

que a todas as egoas) assi listadas, como não listadas.•
que forem càpazes de dar boas crias. e tambem ai
poldras, que disso derem b0as esperanças. se man~
Gortar a mesma orelba, que os nossos confinantes
(orrão ás suas; porque estes. como tem graves penas
por lançar ao contrario egoas listadas. que todas tem
a orelha cortada, vem comprar as nossas; e se a:S
acharem com o mesmo signal, não as compraráõ.
e assi se evitará em muita parte a extracção.

I I Sobre este particular vigiará com todo o cui..
dado o Superintendente; e constando-lhe, que algum
\fendeu egoa, ou poldra para fóm do Reino, alem
da pena, que lhe está taxcrda no Edital. que se
mandou publica.r,. o condemnará em quatro mil reis
t>ara o denunciante; e o obrigará a comprar outra
tg.oa, ou poldra do me~mo valor da que vendey. .

12 E fechar totalmente a porta a esta ex.
Xx 2
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tracção, cada 'um dos Superintendentes fará todos'os
annos uma lista de todas as egoas, assi listadas, como
não listadas, e de todas as poldras de anno para
cima; c por esta lista passará no anno seguinte a
mostra; e por elb verá as egoas, que faltão de um
anno pa-ra o outro, e examinará a causa, por que
faltao; e esta mesma lista será assignada pela Junra
da Cabeça da Comarca.

13 Examinará, se algum dos Criado~e9 lança ao
contrario a cgaa deputada para o ca valia j e a todo
O que achar culpado lhe fará perder a cria.

14 Mandará filzer lista particular das egoas, que
:lido de vazio, e examinará a causa de assi ficarem.

15 Todos os seis mezes fará lista indi vidual com
toda a distincçâo das Cauclelarias. que ha no sel1
destricto; e dc todos os Ca va lIeiros e egoas deputadas

. para o cavalIo de cada um j e de todos os cavallos
do lançamento, e de todas as suas crias. com todos
os seus signaes e idades, e nomes dos donos: a qual
lista, assignada pela Junta da cabeça da Comarca,
mandará ao Duque Estribeira Mór.

16 De nenhuma sorte consinta, que os Criado.
res paguem cousa alguma pela marca. ou ferros das
egoas, ou poldras: e porque não he bem, que a
pessoa, que as marcar. perca o seu tempo, o Suo
perintendente lhe mandará pagar o que for jusro pelo
dinheiro, que houver procedido das condemnações,
que, conforme ao Regimento, devem fazer os Super.
intendentes; e na falta deste, se lhe pagará pelos bens
do Concelho I em que estiver a Caudelaria das egoas,
que se ferrarem.

J7 Se no seu destricto houver pessoas, de qu~lq~er
qualidade que sejão, que tenhão egoas de cnaçao,
com cavalIo proprio, examinará, se o cavalIo he
capaz; e não o sendo) avisa,rá o dono das egoas, q~e

ou o compre capaz. ou as mande ao da Caudelar~a

do s~u desrricto ; e fará lista espec~í\! 4~ ,t ~ "S egoa~
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e criação, que tiverem quaesquer pessoas com cayallo
particular; e a mandará a Sua Magestade por mão
do Duque Estribeira Mór.

18 Não isentará a privilegiado algum de mandar
egoa, que voluntariamente tiver. ao cavallo .da Cau
delaria do seu destricto; e o mesmo praricará com
todos os Ecclesiasticos. depois de assi lhes ser orde_
nado pelos ~eus Prelados; e dará conta daquelles»
que as não mandarem. ao Duque Esrribeiro Mór.

19 Examinará. se os Cavalleiros fazem alguma
avença com os Criadores, acceitando-Ihes o pão da
cava llagell I , sem que soccorra a egoa, ou por isso
Tecebem algum dinheiro; e achando algum culpado,
o condemne em dobrado do que tiver recebido, 011

ainda estipulado j e dará conta á Junta da Cabeça da
Comarca.

20 Para evitar o grande damno, que causão os
Lobos ás criações e egoas, deprecará aos Corregeç!ores
e Provedores, para que nas Terras das suas Correi
ções e nas dos Donatarios , ordenem aos Officiaes da
Camera f.ner as montarias nos tempos, que manda
o Regimento j e que na mesma occasião se fação nos:
~erritorios de toda a Comarca, em que for necessa_
TIO; e que pelos bens do Concelho mandem os Offi..
ciaes da Camera pôr Sarassas nos sitios accommodados
para isso. por pessoas práticas, na fórma costumada;
e ~ação usar de todos os mais meios. que ha para se
e~ltar este damno. con"cedendo Sua Magestade Juris
dicção aos Provedores, para que possão obrigar aos
Executores e Almoxarifes a que paguem a quem matar
Lobo fóra da montaria e das Sarassas. e seineIhanles
rninisterios. ametade do premio, que dispoem a Or
denação do Reino» se pagará por sua Real Fazenda.
• 21 Não admittirá para Cavalleira homem algum
Militar pago. .

22 Em nenhum tempo se poderá intrometter no
preço J OlJ compra,. a~~i das. ego.\s J que se hão de
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listar, como dos cavallos do lançamento, mas tudo
ficará livre nesta parte aos Criadores.

23 Nas Terras, em que ha pastos communs
para as egoas, e se costuma prohibir J que os gados
rniudos vão pastar ao mesmo lugar J deprecará aos
Corregedores. ou Provedores, para que ordenem ás
Cameras, a cujos de~trictos pertencem, ponhãa toda
a efficacia com as coimas costumadas, para obviar o
darona, que causão os ditos gados miudos , incapaci.
tando os pastos para as egoas; isto porém se emende
~Ó nos pastos J em que ha este costume (I).

Adverltncias para o Cava/leiro.

I A Sua principaí obrigação he ter o cavallo
pwmpto, e tratar delle na fórma do Regimento, não
lhe faltando C<?ffi a reção e mais sustento, especial
mente no tempo do lançamento.

:2 O cavallo. que EIRei lhe manda entregar,
tratará de sorte. que se não damnifique, sabendo que
?a de dar conta delle a todo o tempo, que lho pedi.
rem; e ha ~e pagar toda a damnificação, que por sua
culpa tiver-; e se por descuido seu, ou máo trato,
ou emprestimos o cavallo morrer, ou se inhabilirar,
será obrigado a comprar outro a contento do Duque
Estribeira Mór; e a mesma obrigação terá por qual.
qu-er causa que o cavallo morrer. ou se lhe tirar.

3 Terá sempre completo o numero das egoas.,
que o Regimento determina para cada um dos cavaI..
los; e das que faltarem, dará conta ao Superinten.
dente J como tambem das que ficarem de vazio, e da
causa, que para isso houve.

4 Terá o cavallo e lançarote promptos no lug:l.rl
que for mais commodo para os Lavradores, ao qual
elles possão mandar as egoas com menos trabalho c
oppressão.

(t) V. Alvo de 27. d.1ueiro de .694.'
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5 Avisará a cada um dos Lavradores dos dias»
em que ha de mandar a egoa ao cavalIo; e para isso
f.1rá repartiçã'O proporcionada, assi dos dias, como·
das egoas, que esriverem atempo de se correrem; e
fará, que se expeção primeiro as que vierem de mais
longe. I

6 Terá o cavallo sempre limpo, ferrado e cuberto
no tempo, que for necessario , e em estrebaria capaz.

7 Fará lista de todas as egoas, deputadas para a
sua Repartição, individuando todos os signaes, idades
e uonos de cada uma.

8 Dará conta ao Superintendente dos Criadores .
que não acudirem tom a~ egoas no dia, que lhes
tinháo determinado; como tambem dará conta das
crias, que se mallograrem J e da causa J que- para isso
houve J a qual elle deve examinar.

9 Terá cuidado de mandar semear, ou comprar
a tempo competente ferrãa para o cavalia.

10 Será conveniente, que cada um dos Criado.
res I em parindo a sua egoa, vá em termo de oito
dias dar conta ao Cavalleiro , declarando, .se paria
potro, 6U poldra; e o Cavalleiro lhe assignará dia
prefixo, em que traga a egoa ao ca val·lo do lançamen_
to; porque a experiencia mostra, que he conveniente,
para pegarem seguramente as egoas, chegalas ao ca
vallo dentro de quinze. e quando muita J v.inte dias.
depois de paridas; e porque assi se não faz. he q,ue
as tomão os sendeiros I e vão já prenhes, quando as
levão ao cavallo do lançamento.

I I O Cavalleiro passará ao Criador certidão ju
rada de corno lhe deu parte da eg.oa ter parido, e
eila foi chegada, na fórma referida,. ao <>avallo de
lançamento; e eom esta certidão dará· o Criador conta.
ao Superintendente dentro em oito dias, pa·ra lança.r
~,o livro a memoria da cria, e saber, que a egoa está
Ja lançada. Lisboa Occidental IJ. de Outubro de 1736.

Lil••2 'la_Sup.plica~âo lol. 25.,

.....
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Regim. dos Contos de 3 de Setembro de 1627.

Drcrelo. tm que. para que se cumpra ol-llro , de que lull!
se faz 1lJC11rão I por oude se determinou I que no ,{hesouro
da JU11ta dos erres Estados. ArmazeJ1s do Reillo t

redorias das Provindas se recmsêem t'Jtias as recci/as
e despesas do diflhriro, que entra, se ordma. que 119

~heJOllro da dila Junta. em cada Ilma das suas Cai:I,(/!,
haja um livro lllunerado e mbricado, que sirva dt

, ementa de todas as despesas J que os ·'lhesoureiros Móm
fi~emn.

P01' Decreto de '9 de Dezembro deste presente
anno fui servido mandar. que no Thesouro da Junra,
Armazens do Reino e Vedarias das Provincias, se

. recensêem todas as receitas e despesas do dinheiro I

que enrrou em recebimento neste mesmo a~no e no
passado; c que. fazendo-se-me presentes os ditos
recenseamentos -em o mez de J<ineiro do anno fUMo,
se continúe a mesma diligencia de dous em ~o~s
mezes; e para que assim se cumpra com a promp,tldao
e averiguação, que convém a meu serviço; ~el por
bem, ,que do primeiro do dito mez me JaneIro em
dianre, se accrescente no Thesouro da Junta a ca~a
uma das suas Caixas um livro num'erado e rubn·
cada. que sirva de ementa de todas as despesas, que
os Thesoureiros Móres fizerem por folhas e co?he.
cimentos. e outros papeis correntes: e nos ditos livros
se lançará separadamente cada urna das taes despcSil~.

declarando, por que papel. e em que tempo se poz
corrente o mesmo papel e causa, de que procede o
pagamento, e a pessoa. que cobrar. seu IJ>rocurador•
ou Cessionario; e se o ,tal pape-l foi sacado sobre o
Thesourei-ro, que o paga; ou se lhe pôz verba~ para
elle, encerrando este Assento, com .a declaraçao do
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s~u dia e signaes : assim do Thesourerio J que'pagar e
E'Scrivão de sua receita. que a deve escrever; como di!
parte. a quem a entrega se fizer: e logo no mesma
papel se porá verba. por que conste estar lançada a
ementa. e a que folhas: e f~ita assim esta diligencia.
se darão rambem logo no dito papel duas thesouradas.
que apanhem até seis regras de sua escrita~ nesta.
fórma se passará para a primeira linha: E outrosi
nenhum Thesotlreiro Mór poderá J sem esp-ecial De.
creta meu J que expressamente derogue o Regimento.
passar para a sua receita geral dinheiro algum_ devida
ás Caixas J ainda que a importancia das ditas dividas
seja mui tenue J e o dinheiro se cobre por execuções;
porgue dividas de tal qualidade só devem pagar-se
conforme a meus Reaes Dec-retos. pelo dinheito ven.
cido ant-es do novo Regimeflto. 'ent·rando as partes
no rateio J de que não for apontack> J ou pagando-se
lhe por assentamenfO na f&rma do de 10 de Julho de
1718 j com -tal declaração J que d-aqu·i er,n diante nã()
se admittirá o apontamento, sem que a parte faça.
logo certa a importancia dos papeis, de qlie pertende
haver pagamento, e sem que o apontante faça logo
certa a importancia dos papejs, de que pertende haver
pagamento J para que const~ de tudo J no termo, que se
lhe deve tornar j nem po~ dinheir<> algum apontado se
fará pagamento J sem que a parte mostre legalmenue a
quantidade do dinheiro. como cabe a importancia, em
que se declarou este dinheiro J quando () apontou: nem
tambem se fc1rá folha, ou pagamento dos premios, que
fie costumão d~r aos Commi-ssarios, que conduz:em di.
nhei para as Provincias J sem que llas informações J

que derem aos Thesoureiros -Mófes , se declare, que
nem o que regue~' ~ prem~o nem 2\)tr~ alguma -pç~soa

levou do Thesouro na mesma occasião mais dinh-eiro •
que o que declarou em seu requeri"menro: em o qual
se ha de expressar tambem o tempo da conducta em
todas as receitas I que se fizerem aos ditos Thesoureiroi

Decret!. J Carlt. J e/c. 'Iom. I. Yr
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Móres; se declarará o anno t quartel t ou outro'qual.;
quer tempo J em que for vencido o dinheiro J que se
lhe carregar: e quando entrárem com a sua conta
de pé t entraráó tambem com estes di~os livros de
ementa; nos rostas dos quaes irá sempre a copia deste
Decreto J para que delle conste a todos t pelos mesmos
livros s.e conferirão os papeis de despesa; € se farão
os recenseamentos t que tenho ordenado,. nOll)eando.se
cada dous mezes um, dos Contadores da Contadori~

geral de Guerra por seu turno direito; e,I)O fim cla$
ementas J. que recensear J porá verba de como fieão
recenseados; fazendo o mesmo nas receitas: e o Con.
tador J que concluir o recenseamento t ou abonar na
conta despesa alguma, feita contra <;> que sou servido
mandar neste Decreto J perderá pelo mesmo feito o
seu officio t ficando inbabil para eIle,. ou para outro
qualquer; e peroerá tambem toda a imporrancia do~

papeis t que indevidamente incluir, ou abonar;. a terça
pane para quem o denunciar perante os Juizes dos
Feitos da mesma Fazenda J e o ma-is paFa a minha
Fazenda: e em todas as sobrediras penas incorreráo
'lambem os Thesoureiro8 Móres J que contra a fórma
do mesmo becreto fizerem pagamentos; e os Eieri.
vães de sua receita, que lhos lançarem; e se exeeu.
taráô inteiramente as ditas penas. E hei outrosi por
bem declarar, que os tl'ansgressores do que neste
Decreto ordeno t p6SS~O ser denunciados em segredo.
A ] unta dos Tres Estados o teRha assi enteodido J c
faça ,cumprir inteiramente J sem embargo de q~aes.
quer Ordens t ou. Regimento em contrario. LISboa
Occidental a IS de De'Zembro de 1736•

. Com Rubrica de Sua MllguJade.

I\egistacto 110 liv. 21 da ContalUlria Geral a foI. 1~5.

",



C lA ~ T A. S J ETC..

" r

Regim. dos Contos dlt 3 de S4tembro·dCl 1627•.

Decreto, por onde St deélara(4 ode 15- de Dezembr~

de 17:16.

POr me ser presente o grande prejuízo, que as par
~es recebem de se lhes negarem pagamentos. que não
igualem a importancia de seus papeis. entendendo-se t

qLJe de outra félrma se não deve praticar o Decreto de 15
dt Dezembro proximo passado: Hei por bem mandar J

que os Thesoureiros móres paguem ás partes dentro
da concorrente quantidade. que houve.r no Thesouro
conforme as suas applicações, lançando na ementa
esta despesa:- porque a obrigação- de se d.nem thesou..
radas nos papeis só deve cumprir.se, quando fica...
rem totalmente exünctas pelo pagamento; como só
então se devem passar par'\ a linha. como sempre se
lISOU. A ]:Imta dos Tres Estados o tenha assi entendi~

do. e o faça. cu'mprir inteiramente. Lisboa Occidentai
:16 de F~vereiro de 1737. . t

Com Rubrica dt Sua Mage:slade..
1{egiltildo no' liVl'o .21 da Contadoria Geral ~ f01. 168.. ,

Oed. Li-v. 5. Tit. 49"" á Rubr•

1737

.,

~iSQ. 6"" qut" se mandou executar fl sentenftl. tm 9u~'
foi a.ondemntldo um SfJldado por resistir á Jus tiça , se,"
emb'tlYgj.o da. opposif.iio) que fez o Conselho de Guerr(ll. )

FAZ~lld~ present~ a Sua ~agestade, que:.o Cange}h 1737
de Guerra m:mdau €lbnbargalr pelo Auditor Geral a .
Joseph Francisco. Soldado ,de cavalll'> " qu..e S(t cha
preso nas cadêas do..LimQeirQ;"~ pela .culpa dçlfe~

Yy 2
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sistencia J. feita flOS Of~cia~$ d~Justiça~. e oUJrGS deli.
ctos, em que nãp gozava do privilegio Militar, foieon_
demnado .sumlnariament.e em dez anuoS! de: degredo

'para a' India ; e que vindo a este Reino, incorreria
na~en-a.. dê mQrt~ nàtunü; e que'.qu'er.~ndorse c~mduzit'

para a Náo Cabriu, se embar:açára esta diligencia com
a referida) que mandou fazer o sobredito Conselho: he
0' mesmo Sephor servido resolv.el' J que"ouito Jóseph
Francisco) Soldado de· ca-vallo I não- obstante· 0;em~

bargo- do· sobt'edito COI'lSCUlO de Guerra J seja Ioga
condu·údo para a Não Cabr·ia J e desta se embarque
com effeito.na da víagem,'pa-ra ir cumprir oseudegre;
do., v,isto ser; condemnadp su mrnaria rtl(!nte' na. Relação
pela. culpa de resiste.n~ia, feita aos Officia'cs de Justiça,.
que· he um dos casos exceptuados (I) ; e por outro,
delictos , em q.ue, (fomo se avisa., não goza.v.a.do
Púv.ilegio Miljta.,.•.

E Sua Magestade me? manda -participar esta sua
Real' Resolução ao Conselho de Guerra, pelo· que
r.espeita a Jos6!ph de Freitas, ~Iho de Antonio de hei.
iasf, morador.. no Cam po de Santa ela.ra·;: Q qual Su~

Magestade. mandou fosse para a India! na .pIe.sl!fit,~

monyáo; e he o b1lrimo ;.q.ue fói Aá List.a , suppondo.se
preso em alglrma da.s .cadêéls. ,do"Lim.odro ..á. QndelJJ do
mesmo Senhor, com outros muitos, que se d'erão a
mi aos Ministros do Crime destas. Cidades: pe certo,
que elle em nenhuma das ditas cadêas PQderia ser
achado j' por:q~le !UlJI.Cfl .ehego,u. a se preso, como
depoem o Corregedor do Bairro de Alfama, a q~em
se' deu a' inc'umbencia' da sua capturá. J qlfe .rrunca
teve .effeito J pdr· se ,ha:ver 'àLJsenrado ,ou escondido,
de sor:te J que atégO-l'u, não. ':tRparec,eu "..como ultima.
mente me tornou a certificar o mesmo CorregedoDt

~.• t' Pàyo. 2>2" de· 1}bri11 de .173t7., " ~ (' I i

." Pedro da Môtfa·. ~ SilfJ.lI.
Liv. II1'~a Supplicação Iol. :l53: '.

N' Y"~~Y: ~, :oI~ 9:~ Set'lD~h) de 16~,



111.

Ord. LiV•. 2. TiL SI. á Rúbr.oI

'Rno7ução) por (Jnde :se~detn"minou, que as Yfuilàf dól
.. i[:Jmoureiros M6res hão de faze·~se' conforme as' deda

YflfõeS. das partes,;, e qne estas não s6..dev.em. eXp"ressar
oanno, tnaJ tampem o quartd, appresenlal1do cerlidãr;
do Ministro da Camera ~ a que lo:or.

Füi Sua' Magesta& servidO- por Resolúçãtr oe 16
do.corrente, em Consulta desta Junta ordena.r, que
as receitas dos Thesoure.iros Móres hão de fazer.stl
conforme as. declaraÇ'iJ€s das' pa-rres: porém estas de
"em expressar não.só 0.anno; mas tambem o quãrtel,
presentando certidão do Ministre da Cam~ra., a que
tocar;- em a:quai- se declarará- taJilll:km, que o The.
soureiro, Execuror e.J\lmox!\tife. fez a -remessa' som
pontualidade : e sem a dita certidão se lhe não fará
folha do- premio costumado; e q.uanto_ ás parccllas J

que estão no Thesouro, se faça logo receita) decla.
rando, que .as .p.arltes", an es .çe··tirarem suas folhas J

f~rão certos os quarteis ) a que pertencem as entregas:
t· quanu(,) ass'Ím' o cumprirem J se 'pofá verba'.,. que
declare o qoarfel.: e para· constar· de tudo Flas Comar
cas, se passem logo as ordens necessarias. Na eOIl'.

tador.ia.' gera-l'de 6\lerra e Reino" s-e registe esta Reso
lução de Sua Magestade, e i:m seu oumprimentó
ae aponte (;) que se, offerecer. l.isboa Occidenral 22-
de Setembr.o de 173 7. '.

. Com Ires Rubri(as..·

,ll.eg,iSlado .np liv.:~l da ~ônta~~Íi'(G'~l\l ii foJ~·~f~ . J !.' -'} •. .
~" I ...
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Ord. Liv. f. Tit. 60. 'á Rubr.

'Decrt/") em que U ordmou) >se não ·sen/enetan.em ar. ResÍÍ!
dencias dos Minislro$, sem mOs./rareln cer:tidã.o de tOIll~

cumprirão as Ordens do.Duque Estribeira Már...

1738 A Mesa do Desembargo ,do ·Paço tenha entendido,
que n,ão ha de dar por correntes as Residencias dos
Min'lstros de J,ustira destes Reinos, sem prrmeiro jun.
tarem a ellas eertldóes) passadas pelo meu DllljuO
EstriID.eiro Mór) em que declar~m detijp cumprimento
ás Ordens, que se lhes passá-rão a resp.cito mas Cau.
çe1aría.s:; (i) que far4 e~ecutatr .sem f~lta a.guma. Lisboa
Occcidental a .16 de Janeiro de [7:38.

... j Com Rubrica dI! Sua Ma.gat4de..
~i•• 3. dos Registos do Paço 1'01. 92.

I ~ te" i- .a )

<",I ··Ord•.Livo;S'. Titt:'7~.á~Rllb1>.·I'fl f'
• I •

·D~çre!o.J ttn que se 'reccmmNtdou;, se ,tirasse devas'StJ IoàH
(J's annos dos aJravustldureJ do páa'e I

li'73 8 PE)r h~e1l I pstrador a éxpelli'enda..,. que a' dissi~Uo!
'hlrCfã.o .) ..cnr:mr.qu~ os M'bnistrps dos' Búrr,()S! desU's ~Jda-o
d«s se: nem .rbaN~da em devassar". ·como sã@' olarigadotl
.dos atravessadores do pão) tem ca~sado.o excesso I

com quer_ es1iê'_ delitrtQ. ''Se commette, em despreso das
Leis) e pr.ej~iz.Q de;» pQblico,~ comprango e ~eve?! endo
nestas Cidade-s tode o' génerõ"âe pâo ~l pfincipa'rmentc
C6ra do Ter:reiro, buscando a esse fim pretextoS affe..
ctados: Hei por bem, quê o Doutor Fernando ~ffo3s0
y!raldes. Desembargador da Casa. da Supphcaçao l
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li~1.ltnll e1Cacta dev.a~a' dos fransgressor<€S; e pronun..
,danclo e prendendo os culpados, os seme.nceará em
~flação com os Adju.ntos, que lhe no.mear o Chan
çeller, que Serve de Regedor, guardando em tudo a
forma do Decreto de 25 de Janeiro de 1679. O rne-smo
Ch~ncelJer () tenha-assi enten.<dido, e C!) faç:L e~...cutar.

LisbQa Occidental a 19 .oe Malfço de 1738.
Com Rúbrica de Sua Magestadc...

~iv, I~ da Suppltcação foI• .273•

----------
r Ord. Liv. 3. Tit. J2. á· Rubr.

Resolurão t t-m que se declarou, flue o privilegio de fore da
Cabeço da Saude) como tão exuberante que be ) não póde
Jer remmciado.

MAndando ver a petição de-queixa, que do Almo.
tacé Mór do Reino me fez Miguel Rodrigues, Cabeça
da Saude, e Thesoureiro menor· da Bulla da Santa
Cruzada; e consistio t que afferecendo contra .elJe um
Jibello ManoeI da Assumpção, em que lbe pedia
6oibooo reis t como abonador de sua Sogra, Antonia.
Francisca., viera o Recorre·me com excepções declina..
torias para ,ser ouvido perante o Provedor da Saude_.
O? o Depurado mais flntigo da 'Junta da Bulia, aonde
!o o podia ser em observancia 'dos seus privilegios::
:IS quaes sendo recebidas, a final forão julgadas po.r
não provadas, sem embargo dos embargos t com que
~e ~ppoz á sentença: Fui servido resolver- não fa
JUstiça em juIgar por não provada a· excepção deeti...
~atoria do Recprrente ; mostrando pela certidão J qU€

JU~t?U t ser privilegiado da Cab~a- da Saurle; 'êujo
pnvllegio he tão exuberante', qIJe o não podc.m
{C~unciar J por estar assiD1. detçrminad9' no çapit~



do Regimento, que apptesenta: e tàmbem por serd
Recorrente Reo, no foro do qual deve seguir o A.
ainda que seja privilegiado: e assim .deve l'eformar ~
sua sentença, julgando a excepção por provada I t
mandando remetter os autos ao Juizo, para onde se
declina. Lisboa Occidentál 20 de Agosto de 1738,

J::om Rubrüa de Sua Mages/ait,

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

Ord. Liv. 5, Tito 112. á Rubro

Detrtlo, tm -que sr .prohibio o despacho das fazmdas da
.Asia I qUt não vierem em Navios do Rei/lOo

'739 'S Endo-me presenoe em COfilsulta do Conselh~ Ul.
tramarino I que sem embargo das repetidas Ordens
e Regimentos, que prohibem dar-se despacho na
Alfandega e Casa da India ás fazendas de seda I

algodão, porcelana I especiarias e quaésquer outros
generos e drogas da Asia J que vierem a .este Reino
.em Navios J ou outras embarcações, que não forem
.minhas J ou dos meus Vassallos, se ·estão admitriRdo
a despacho as ditas fazendas e generos indisti~cta•
.mente., ainda que venhão em Navios Est'rat~gClrOs I

deveAdo, na fórma ~as ditas Ordens. reputar-se por
.perdidas.; de que resulta gravíssimo prejuizo aos ditoS
:meus VassaItos e ao commercio, que cosrumão faze·r
l1a Asta : Hei por bem ordenar, que de hoje et?
'diante se observem inviolavelmente os ditos Regi';
'mentos e'Orçeltls; e na fórma dellas se não admil-tão
a despacho na Casa -da India fazendas algumas d~~
referidas, ou quaesquer outras das que cosLUmao Vir
~a . India e China, ou quaesquer outros ~ortoS da
.AsIa , excepto aqueIlas , que vierem em NavIOS me~sl.

(OU -dos meus Vassallos; e vindo algumas em Navlo~
~str,!ngeir.osr) ainda que sejão beneficiadas. na Europa,



'não s~rã_o adlnittiçlas na. dita Çasa da "ndia. "'em 114
Alfandega, nem poderá dar-se.lhes .despacho por este .. '
01:1 qualq,uer outro pretexto: ·e para o consumo das
que se acharem presentemente neste Reino., :hei por
bem 'perminir o tempo de .seis mezes., cont~dos da
data ·do presente Decr.eto; e findo -o dito ·tc.mp,o t

serão perdidas as ..dimlt·fazendas e-g(lneros., na fórma. .
.das referidas Ordens; e o Provedor e Officiaes da
Casa da India mandaráõ proceder a tomadia nas
que se achatrem, sem embargo de qualquer 'outra
Ordem; que possa allegar-se. O .conselho -da Fa..
zenda o tenha assi entendido, e faça executar, e:xpe..
dindo a este fim os despachos necessarios , .para que
venha á noticia ·de ·todos. Lisboa OC0idental 8 de
A.bl'il de 1739.

Com Ruhrica de Sua MageJ/ade.
;;Li'/:. 16 do .conselho da- Fazenda foI • .274.. _.

----_.;;;....-;....-_.-
Ord. ·L~v.·I. Tit. 60. á Rubr.

Vetrelo, ·tm que 'u determinou 'Se não sen/enuaS.réfll as
R8Jidencias dos Ministros, Utn mostrarem certidão do!
·(omo ·executáráo as Ordens do Commissario Gera! ·da
Bu/la da ,Cruzada.

HEi ~or bem, que na Mesa do Desembargo do 1739
Paço se não admirtão Residencias a Ministro algum,.
~em que se lhe passe ·cenidão assignada pelo 'Com~ .
misssario Geral·da Bulia da Cruzada., por que conste.
que derão á execução as Ordens·, que se 'lhes passárão
para 'a arrecadação 'I Fazenda da mesma Bulia. .(\.
meSlJ1a Mesa o tenh, 'ssi entendido) e o fará exe<z~

taro Lisboa Occidental a 7' de Maio· de. 1739.'
Com RUbrica de Sua ]'viages/ade... I

• Liv. 3. do~ Dec~etos do P8.ÇO foI. 102,

pecrett•.) C(Jrtt~ etc,. 'IOTn!!.. .~~
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Oed. Liv. '1;- Tito. -Ii6. á,:Raíbr...

Dure/o) ·Im q/lt 'U deç/arou) que ao Juiz ..dos Ftifos,tltl
Miserirordia 'per:lence Q cóÓYl11Zfa ,das dhúdas) ..lJ./{e os.
'fJhcsoureiros deixárão de nrrecada~.

1739 POr me ser presente) que o Ho~pital de Todos ai
Santos se acha gravndo com grandes emp,enhos) não
sef>, pelo numero .de doentes. que 'ordinariamente nelle
se curão) mas p'e!a falta de'cobrança das. rendas) que
lhe €stfio applicadas; nascendo esta desordem de que
algum dos Thesoul'eiros do dito Hospital) a, que) pOD
serem Executores cJas rendas Mlle ) .pertence proceder
contra os d'evedores.) 'rem,ettendo· os.ernba~os,) com
que os executados vem ás pinhoras) que mandão fazer)
;la Juiz dos Feiras do mesmo Ho&pital ~ Misericordia.
deixão de proceder contra as devedores poderosos I de
que resulta deverem~se ao dito Hóspital,-coDSideravei~

som mas : Sou servido) que ficando em seu vigor a.
jurisâitção do 'fhesoureiro 'do Hospitâl para cobrar.
na rórma "Costumada. as d~vidas perteneentes ao anno.
~m que serve) 'se não intrometta mais a eXClcutar as
que seus Antecessores deixárão de 'cobrar-; e que' ~
execução destas se principie e expida pelo Juiz do~
;Feitos da 'Misericordia e Mospital., ,que a final.dcspa.
cha'tá estas :causas -em 'Rela-ção .poncnnfer.encra I cem

. cos.Adjumos,.que:e Regedm lhc·lwmear.) ~[l'lfembar.

Jgg -da OYdentlf.átJ ,do rLiv. I .• 'Eit. .16,. ) que 50 :para as
. has :causas hei por deJ!ogada : ,e lpar-a:que :as .reforidas
,ijiv.idas ·se .cobrem ··com.a. re.v· d'e 'neoessaria ) 'O ,11ro
vedor e ilrmãos ,da .dita Mesa ua Misericordia) .que
presentemenre S'favem., l\emettão ,Iog@ ,uma .lista ao
dito Jui'l <dos Feitos .d'e rodas 'as dividas, de que o
Hospital he ciedar, .e~o~pao -as 'que perteJl:.c~m !lO
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I~no do Thes"oureiro actual J com· :t d~lançio dh
quantias e nomes dos devedores; e a mesma dilige.neta
farão o Pmvedor e Irmãos J que pelo tempo; forem'.
excluindo sómenre as. dividas J perten<rentes ao anneJ
'00 Thesomeiro J que com eJ.le servir; e na Junta dai
'demandas da mesma Casa se tomará em cada uma
das suas conferencias exacta cml ta destas.. eX(lc,:~@es

<10 Pr.ocurador., que dellas tratar; e o Regedor da'
Casa da Supplicação recommendará com especiaLcui_
dado ao diro Juiz clos Feitos a expedição das- dita;
.execuções J ordenando-lhe as prefira a todas as mais
causas) de qualquer quaIiaàde que sejão; e que pela
Secretaria de Estado dos Negócios elo Reino me
dê coma., se os ditos Provedores e Irmã{)s satisfazem.
com a remessa das :listas' appresenradas; eelas qflaes
mandará logo {) dito Juiz dos Feiras passar Mandados
·de pinhora conr-ra os deve<1or,es nellas. declarados. O
O\anceller da Casa da 'SuppJicação J que serlve de
Regedor, o teFlha assi entendido, e faça executar peta
parte, que lhe toca. Lisboa Occidental a 'Iode Junh~
(je~ 1'739,

~.

Com Rubrica de SUtl Magesl.atk~

J,.h•• 13 da SupplicQção foI. 14 verso

,. ..
Ord. Liv. 2. Tit. 53. á Rubr.

, . ( .
"DtcrtLo., em que se delermz"notl J qUt na Junta dos t]:r(~

EsltUio-s se obu,.'lJ~ o egimenJo dos Cm/os.

A Jun~a do~ Tres Esta-dos tenha entendido, que '73'
sem, -espectar. Ordem minha, .ue d.erogue este e os-
mais Decretosl, expedidos' em observancia do Regi
Inente·dos Contos, que a mesma Junta deve guardar"
>tome' se lhe tem mandado., . não póde conceder espe-
tas.~ cu fazer qu'it-as 'aos. qevedores de minha R~I

Z'1.. 2



Fazend'!L: ~'sem embargo das. que Houver concedid(J'
4le pr.oseguirá na execução dos devedores pelas impor:
tançias dos seus alcances, com a. exacção e brc.vidade.
'1ue.. convem a meu Re.al seryiço ;_ e. para. este effeiro
se tornará ,razão deste D reLO na Comaderia geral de
'Guerr~, e se. passaníõ.logo. as mais Ordens necessarias.
l,ishoa Occi.deptal 23) de No.vernbr.o de'Q39.

Com. Rubrica de' Sua. !vJagesllldea

B:e,gistado II.Q liv. 2:1 da C,onta.doria G.crra11l foI. 169 verso

,---,...,......,.--,.,...:-......------.
ardo Liv. x, 1)t. 68•. á.Rubr•.•

Resolução" em que se declarou, que nas causas de Alill~~

laceria tJáo se ,devem intromette.r os Juizes Ordinario$:
" p"rém, quando 9S Almo/acés excedáo a sua jurisdicfão,
~ podeTO aquelle~ impedi,Lo apus.o de-stes. '.

.174P~PElo ,Ó~semDargodo-Paço fói presente a, Sua Ma.
ges-rade, . que os Almotacés desta-JCidadc conheciao.
actual mente de todas as acções ci veis-, pcnaes ,ei.illrer•.
dietas. que p_crtencião á jurisdicção' Ordinaria; jul.
gando-as i ntr.epidaq.'lente , _e obdgando as partes com'
prisão, para que.respondão: e que passando oJuiz do
Cível. AntollIo 'da. Costa.F.reice '" um Contramandado,
a, requerimento de. u'm ManoeI Gonçalves, para n~o

'<-se 'obrigadô a resROtlcler perante 'o' AImocacé;, es,te
o des~rezár.a •.prendcndo-o, e,.executando .nelle po~
força o que não podia por ~ustiça: e sendo outrG~1

presente ao mesmo, Seúhor .0 que sobr.e esta materIa
, respondeu o Senad@ -ao dito Juiz do Civel: f'Oj ~ua
· iMàgestade ,serVida por. Resolução ele' J 4 de Maio p·ro~.
• mo passado ,resolver, que nas causas de AJmor.acena
· não se devem intromefrer os.Júizes Ordinarios : perém,
f suando os Almotacés excedião a ~uajurisdicrão. com!
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no ca,soJ>resente. em conhec<!:r dos negocios) perten
aentes ao Juiz Ordinario, podia este impedir o abuso
'dos Almotacés em E1€fensa da sua jurisdicçãô Ordi
naria. E nesta c<>nformidade devem passar os Juizes
.(\0' Civel contramandados: e que o Senaào nãg era
'Superior ao Juiz, que devia deferir, como entendesse
era justiça. dando appelIação e aggravo para a ,Re
lação, que as partes gravadas podião interpôr: o·
que Sua Magestade me manda participar a V. m. , .
'Para o ,fazer presente ao mesmo Senado da Camera•.
Deos guarde. a .V~ m. Paço 9 de Junho. de I 740.

Pedro da. MoI/a (! Silva••

_,;..- --... • I

Ord. Liv. 2. Tit. 59. §. II •

•Decreto) em que se :re,commtnda a o1Jiervancia, do de 13
de Junho de 168r.

:POr- Decreto de 18 ·de· Junho de r68r (veja_se 110

,sflllrlgar), ql,le baixou á~unta dos Tres Estados, fui
servido ,revogar, o.•privilegio dos Desembargadores,
pelo que perrem:e ás Caudelarias; e. porque o Duque

.(\e Cadaval ,~meu muito amado e prezado Sabri, ho ,
e do meu· Conselho de Estado, a quem, .como meu
Emib iro Mó;-, renho· encarregado a cxpedi.ção das
OrdcQs, que tocão á admin,ist~ação das. n esmas Cau_
'delari<l$, fIle rt:pr€semou. que na R-elaçã..o se du,:-ida
oar á ~x€cuçãp o dito Decreto: 1H.;ei por bem, que
este se cumpra inteiramente F1a-fóljm,a J que nelle se

.declara , sem embargo da Ordenarão Liv~ .2. Tit.- 59•
•§i 5. I.qlle h~i. por d.eljogada ;Pílra,' este· effeico•. O
tChanceUer ·da Casa. da SllPplic;ayáo ,_ que serve de
\.R~gedQr ,.~ o tenha assi entendiGo, (>-,() faça execura.l'•
•Llsboa Occidemal a 24,de b~i!~de 114-1.. . .

. .. CO!1l RJl/mál de Sua ly1ageJ/{Ide.
Liv, 13 da Supplicaç~o foI. ~o,' -
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Ord. Liv. 2. Tit. 3J. §.29'

:De~~l'o , em fjtie u det/arou qUa4.s. de.vi-ão. ser os priviJ.
leg't"arJf)~ pli'Ya- Q iSe11fã:o da pag{J.rIJCllfo dtlL :fugadus t
OitavOi.-

SE~do: ..~e prestmte a grande dim.inuiçãa, e abati.
mento', a C!f\!le:.se aclb'io redwLidQ9 (prin:cipalrneme no
Aln)(i)l'ar.ifacio de Saotarem) os Direitos Reaes das
Jugadas do pão, e Oitavos do vinho, milho e linho,
de sorr·e..- que. u.ão cbe~o estes a cubrir o pagamento
dos Filhos da folha; e isto pela m~ observancia dasOr·
denações d@ Reino e' R~g;:ment0'das, mesmas J.ugadas:
e sobre o exame dos privilegias, Cüm que se consegue
a iS'enção €las rác;:úd0S Direitos, nem se averiguarem
os casos e termos, em que' se devem praticar, decla.
,rados pelas Sentenças, profe.ridas no Juizo da Coroa,
€uja 6bservanóa requereu' o Procurador della· no Con.
selho da minHa Fazenda; e para que se registassem
1;10 dito Almoxarifado , e se soubeise, corno se haviíio
de praticar os dites privilegias, se passou Mandado
ao Almoxarife pelo mesmo Conselho em 29 de No
vembro de· 1729, e seln embargo disso, ainda C?Do

tinúa a mesma desordem JilO exame e. registo dos dJtGS
privilegioS', sendo ainda maior a que se pratÍca 1I2
isenção doS" Oitavos, .a qual' c(}nsegu-em pessoas peã~

"por nascimento' e .irato., justi'ficando, que se t~(ao

como Nohres, e que tem besta, em que andao a
<:a valia, que muitas vezes só conservão até conse·
g-uirem a pert.endida isenção, que facilmente se Jht~
julga ~ por se nã0 impugnar a sua injusta pertença

d,nãe seAdo isentos do sobft!diro Direito, na fórma ..e
minhas OfGemaçÕes , nem ainda· os Cavalleir.cs, que nao
tÍverel\fl Sobl'e~Alvará-. ql:le os escuse de o ragareml



c j..1\ TAS.. U'C.

ilu forem Escudeiros daquellas pessoas J que as podem
fazer. e tiverem as màis quaTidades, õedaradas pelo
A/virá de 6.Je -Abtri/..de 1'53-8 ;.e para ~ue se evitem as
referidas desordens e fraudes. e'm prtüuizo de minha
~eal Fa.zenda e Fühos da folha ~ Sou .serNido m:de..
nar. que ~o exame e regjsto dos ditos privil'egi·os se
observem imúolavelmeme a·s Ordenações" Regimen
tos e Sentenças. na fórma reque~ida pelo Pro€urador
da Coroa .. e a declaração do dito Alvará a resperto
tios Oitavos; fazendo.se exame de uns e outros privi.
Irgios. na fónma ordenada no~. I I ·do Re.gimenlio das
Jugadas , Gom assistencia do Juiz do Tomba dos ·beIJs
da Coroa da' Contadoria da ,dita V.illa ,.ou de quem seu
cargo servir. e Ido ProcuradaT delle j e sendo ~st:e

informado, que algumas 'pessoas tem ..sido indevida.
mente julgadas por isenta·s de pagar os ditos Direitos.
embargará perante o 'm.esmo Juiz do Tombo, por
restituição. aS'sentenças, por que ass.i conseguÍ,ão a
dita isençã{) j appellando. das. q.ue se proferire,m contra
a.,Coroa para o Juiz·dos Feitos della da Casa da Su.pp!i
cação. O Chancetler da d'ita Casa" que serve de Re
g~dor, o tenha assi entendido. e o f-a.ça execut-ar J

'em .embargo de qllaesquer Leis. Regimentos e Or_
dens .• 10U .R.eso!uçóes. que haja e~ contra.r.iu; man
Bando regi€.tar 'este Decreto nos li vroS p.a Relacão. e
dar delIe copias aos Juizes e Procuradores da Coro~

~ minha Fazenda. Lisboa a 24 de Janeiro de 1742-.

Com Rubrica de. Sua 'Magusladf!

~i,. 13 da Supplicação foI, 60•.
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Ord., Liv. 5. Tit. 129.' á Rubr.

Decrdo t em que se 'determina J que os Corregedow tf~'

~ -Crime não ptfssasum Cartas de Segttro t nem Tutos_
. accessos t havendo-se por nullO's lodos os que se .tiverem'

passado. "-

SEndo-me presente, que os 'Corregedores do Crime
da Côrre da Casa da Supplicação, contra a fórma da
Lei de Iode Janeiro de ~ 692 't mandão passar ~s partes
Cartas de Seguro geraes e Tutos-access0s. com o
pretexto de não estarem ainda as culpas formadas,
e sem que estas se examinem em Relação na fórma,.
que na dita 'Lei se contém J 'o que cede em grande
prejuizo da administração da Justiça) dando C0m es~e

abusa 'occasião a que os delinquentes não sejão castI
gados) nem experimemem as penas, merecidas por
seus delictos: Sou servido ordenar, que daqui em
diante se não passem 'mais as ditas Cartas e Tutos
accessos; e hei por derogados e nuHos todos os quo
por esta fórma se r.iverem passado. sem embar~o de
quaesql1er sentençfts, que os mandarem cump"lr. O
Chanceller da mesma Casa, que serve de Rcgedllr I

o tenha assi entendido) 'e o Taça executar. 1,isboa J+
,(Je Março de 1742.

• Com" Rubrica doe Sua Moges/ade..., .
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- OId. Liv. I. Tit. 60.' á Rubr.

Decreto, em que se ordenou'-Jé não stntmaassém às Resi
dmrias dos Ministros, sem mostrarem certidão de como
(/Imprtrão as Ordens doU/lse!ho VJtrãmarmo.

SEndo-me' pres-ente, que os- Ministros desta Côrte
hão cumprem os Precator,ias, que se lhes remertem
pelo Executor do·Conselho Ultramàrino, o que resulta
em prejulzo de minba Fa~enda; Fui 'servido resolver,
que sem certidão daqaelle Tribunal. nao se' dém por
correntes as suas Residencias. O Ministro, que serve
de· Regedor, a' tenha· entendido, t: faça cumprir.
LIsboa 2} de Outubro de 1742. .

Com Rubrica da R-ai1fha N. ~..se;thorlf.

Liv. 13 da Supplica's:ao foI. 78.

Ord.· Liv. I. Tit .. 60. á ~Rubr.

Decreto, .em que se dáerminou se não -senimuassim 'ás
Reside11lias dos Ministros do Ultramar, sem mostrarem
certidão de como cumprírão as Ordens do' '1ribu~tal dos

. €onfos.

SEndo.me presente, que os' Ministros, que servem
no Ultramar, l1ão dão cumprimento ás Ordens, que
se lhes passão 'p~Jo l'I;ibunal dps ÇOl}tos do Reino
.~ Casa, em. prejuizo de minha Real Fazenç:la; Fui
servido- resolver, qu,e. sem certidão daq uelle Tribunal,
por que conste terYfl,l. cum prido as ordens delle. não
se pém por corren es as suas ResideI!cias. O' Mi.

-Decrett.; Cartt•• elc. "Iom. -1. Aaa



nistro., que ser·ve de Regedor .. o tenha entendido'J
e assí o faça cumprir. Lisboa 7 de·Fevereiro de 174J.

, . Com Rubrica dlf. Raj"zba N. SeNhora.

-~---~-::-----:'--. -----.'-

Ord. Liv. 1. ,Tit. 9. §. 12. o> '

Av;.so da Secretaria de ,Estado tio. Ntmcio .des!" Reino I

'-ara fj'u nãG dispu'.Usse sobre o govepJfJ croltomico dos
Regulares de !1m e outro uxo, jntra Claustra I com
outras 111qís. reilricfõ~s dos seus poderes. ~

I1~4. SUa Magestade·foi'senudo·manOar ver, na fórma
, ao Estilo I os Breves, que V, Excellencia me remeto

teu j oe me ordeRa diga a V•.•Excellencia em seu Real
nome, _que não ob!tante 0& poderes. que ndles se
cc;mcçdem a V. Excellencja. não de,ve V,; Excellencia
vi§jJ.~r"",as Cachedraes..J' nem ~[ornar con.hecimento de
ca~sas.,flgumas em pri meira inscancia, nem praticar
oUFras _COU,Sf1$., de-.que possa .seguir-se detrimento á
quietaçJio pública, e boa ordem da· .adJ:Oinis.tração ~a
Jusúça j poi~. não póde .ser ~ intenrr,.ão ,de Sua Sall[l.,
dade J que,. se alterem qs costumes Jquvav~is, 011 se
pel'vená? .as .Leis; Esúlos e Concordatas do Re.~o;
ou que das faculdades do Nuncio Apostoliço se siga
perturbação ao bem cpmm.!Hn ..<; socego. dos. subdiros
de Sua Magestaçle.

I Pela que não ·dev.e V. Excelle.n:cia 'seguir no
txerc;icio das ..facu.Id~des, que .lhe são concedidas I ,

s~não o~ usos I <)tle'se acharem conveniente~entepra.
tlC'~dos', absteoo9-se de tudo o que for novIdade, ou
se tiver abusivam~nte intraduzido •.emprejuizo e per.
1urbação dos Vassa'lIos' do' mesmo Senhor; tendo V.
E~FeUc:n.cía ~nte~lE:li~o J qu~ em, tLJdo o que. praticar
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"OU permittir se pratique em contrario J se ~omará co.
nhecimento) como de vio!encia) no Juizo dá Coroa;
e quando para eIle se interpuzerem recursos.) por este
fundamento se ha de suspender no procedimento da~

'causas) e se hão de remetter os autos) para que ~

'vista delles se conheça) se houve violencia.
• ,2 ~ Iguu'lmente I?or não a.lterar, a Lei e tostum~

(do Reino J não devcráõ os Juizes e Dfficlaes da Lega.
'cia levar maiors sala rios e esportulas do que justamente
se cosrumão levar nos Auditorias da Côrte; e na expe
dição dos -despachos da Justiça e de Graça se deveráõ
observar as taxas' esta,beleciaas J evitando-se 'toda ~a.

occasião de queixa' e escanclalo. .'
'3 Tambem Sua Magestade -man.da lémbrar a

V. Excellencia) que deve nomear Promotor Nacional,
como' se costumou arégora; e pôr especial cu idíldo
em que assi es;te) como os !11,~is Mi nistrbs. que V.
~xcelIencia es,colbex: Rara' a Legacia. 'sejão '&ujeiros
de inteireza J letras ; expe~it;ncia e limp'eza de sangue ..

'como se, foeque",) para qoe os Prelados ordinarios se;
não sint~o e queixe'm de' que 'as Sllas ·Sentenças se
revogão por. pe~s(')as' J em 'que falrãQ os req,uisiros refe
ridos.

4- Sendo presente a Sua" Magesrade o"abúso,' qu'e
frequenteffi'eflE f~ff}- ·9S R~U+a-f@& àes, Fe<:ursos:i
Nunciatura. para evitarem p2 r esse meio a correcção
de seus Prelados) e se subtra !'tirem á obediencia',' q' e
lhes deve~n) per~endendo, sernjusto ru,otív,o J Tút-oS'
accessos) licenças e abs'ÜI \lições em' detrimento' CJa
boa ordem e disciplina das Communidades) donáe
r~sul[ão., comQ a" e perienc ia rem ~ostradD ~ ,gravis.,.
Slmas desordens t relaxação dos Insüturos, inquietação.
d~s I?rovi.ncias e escandalo dos Povos; ,o mesmp
S:llhor me mande} expressar a V. Excellencia,. que
uao deve V. Excellenciíl dispor cousa alguma nas
~mat~ri~s. que pertencçrn ~o governo economico dos
Regulares de um e outro sexo illtra C/austra) neIÍl

·Aaa ~2
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aqrnittil"' recursos dos mesmos Regulares» senio' em
gfáo de appellação; e sobre isto mesmo manda Sua
Magestade f.uer aviso aos Prelados das Religiões,
para que o tenhão entendido e observem, e fação
ooservar pelQs seu~ subdi~os.

5 Em tüdo esp'era Su~ Magestade, que V. Ex.
cellenCia obre de maneira» que tenha mutro. que
louvar-lhe ~ para que possa .V.·ElCcellencia. experill)en.
tal' os effeiros dar veneração e obsequio J que o mesmo
Senhor professa á Sé Apostol ica » e a esri mação J que
faz da Pessoa de' V..··ExceJlencia J tanto pela represen.
tnção do seu Caracter t Como pelas qualIdades e virtu.
des t que ~m .v. Excellencia .concorrem: . E dando.me
V. 'Excellencia resRo'sta por escriro ao que nesta renh.Q
expressado. restintirei os Breves á pessoa, por quem
V. Excellencia. os mandar buscar t ficando prompco
para servir à V. Excellencia no q"ue se .offerecer~

Deos guarde a V.:· &celleqcia•. Paço a 14 de Junho
lde 1744. Excellenti§simo e .Reverendi imo Senhor
:Si A. M. De V. Excellencia seu. m~ior servidor

... -. ·Marco .Antonio de Azevedo CoMinho.
. '.

Liv. 13 da Sopplicaçâo foI. 103•.~ .

-+C.-"'"-~--:--------:-....

QSd., Liv.. I. Ti~. 9. §. ,12. _

Carta Circular ,ao!. fr~!~4os; dai Religioc.s.

I?1-4 COm a Qccasiâo de mandar· ~ua Mao-e;tade restituir,
. áo Núncio de' Sua Santidade os Brev~s facultativos J

que lhe appresentou ~ nos quae~ »entre outros poderes,
se 'lhe concedeú o de'julgar causas de Regula:es, e
outra dependencíàs concernentes ás Communldades

Religiosas J nouve- o mesmo Senhor por bem ~rde"
!iai-me avisasse aô dito Nun!=io J que sendo present~

.... \ - - ... t· o' .,
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a Sua Mageslade o abuso t que fr.equentemente faúãO
l)S Regulares d'os recurso"!; 4 .Nul1ciatma t para- evitarem
por esse meio a corr~cção dos seus PteJados t e _se
subtrahitem á .obedie-ncia t que lhes devião,. perten
dendo, sem justo motivQ , Tutos.access.os, licenças.e
ab.solvições em detrim.ento da ,boa .ordem, e disciplina
das Communidaqes ) donde r;esu-ltavão t como a expe..
riencia tinha mo.srr;ado, gra.vissi01as de ordens t rel·a
xação dos I l1st.i tutos , inq uieração das Prov.incia-s· e
escandalo dos Povos, não de ia o mesmo Nuncio
dispor cousa alguma nas materias ... _que,pef~enCetl1 ao
governo economico dos~Regulares de.um"e outro sel{O
intra Claustra, nem admitrtisse nwursos, dos II esmos·
Regulare t senão em ,gráo de appellação. Em c nse
quencia do referido me Gtdena Sua Magestade avise
a V. P. Reverendissima, p'!!a qu.c, advirta .a todos os
seus subdiros, que no ql:le toca ,a.95. recur,~os á ün
ciarura se devem cor.ller nos JierrpClls I do,ql,le .acima fic,a
expressado; [en oveQteIl<Jido, que. se algum contra:'
vier a esta adverrencia, f~'rá ,Sua,Mag~stade:>co,melle
aq\lella demonstração t que ,'póde. Oeos guarde. a y.
Reyer~l}dissima. Pa o 15 de Junho de 174.4.'

Ma.rco Antonio ,de AZ,evedo Coutinho.

--~--

Ord. Liv. J. Tit. 9. §. 12. -.
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(Procurador della, na Casa da Suppliçação , para que
lhes conste o que resolvi nesta materia: ficando-tam~

bem ad v·ertidos, que tanto por parte do N uncio, que
àgora ,acabou , como de qlguns Prelados do Reino I

.se me le!11 feito queixas, d~ que· no Juizo da Coroa
~e admittem fc1cilmente recursos frivolos, e -algumas
-vezes sobre marerias; que tódo priv~tivamente·á

jurisdicçao espiritual dos mesmos Prelados. donde
'lhes resulta grande inquietação e embaraço, para a
<administração da justiça; peJo que sou servido I que
os ·dicos Juizes se camenhão nos recursos Ecele ias[i~

cos do Nuncio, Prelados' e Regulares, de maneira,
'que sem fa'llar ao reparo dÍls violencias. eyirem qual.
quer abuso. e não dém ao mesmo Nuncio e Prelados

'justa occasião de queixa. o. Regedor das Justiças I 04
quem seu cargo servir. o fique assi entendendo, e
p~rticjpe o referido aos d+ros Ministros, pari! que '9
obser.vem. L..isboa 15 'de Junbo de 1744-

Com: RubriCtl dt.,:-Sua. Magesladt•
. Li" 13 da Sapplicação foI. I~'

Ord. Liv, 2, Tit.6'2. á Rubr.

Com Ires Rubricar.
'Registada na CaQladoria Geral no Ih. 4:i d~. Ord~n$ a 101.-./7'

Resohltão sohre os Nloede;yos niio se obrigarem a ur 'lhe-
soureiras dOI qualrfi. e meio por cenlo.

FOi 'Sua Maaesta-de serVIdo por Resoluçã'o d~ 23
do corrente em °Consulta desta Junta, ordenar, q~e
a mesma 'Junta observe os pl'ivilegios dos ·SupplJ.

- cantes na fôrma do Decreto e mais Resoluções, 9ue

se accusão. Na Conradoria aeral de Guerra se regl.te_b .

',esta Resolução de Sua Mag~s[ade, e em seu cumprtr
'Jl1ento se aponre o que se offerecer. Li!'.boa 25 de
",JaReiro, de 1745.
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Ord. Liv. 5' Tit. 69~ á Rubr.

Decreto, em 'lue se mandárão 'pôr em observanâo .(Js
Leis da expu/são dos Ciganos.

POr quanto tem 'mostrado a experiencia o grande
prejuízo, que resulta aos Póvos destes Reinos da
assistencia dos Ciganos, não tendo prÇlduzido o seu
devido effeiro as Leis promulgadas para a expulsão
delles, pelo -descuido, que tem havido na sua execlI
çãp: Sou servido, que a Mesa do De embargo do
Pa:ço faça repetir com maior aperto as ordens necessa.
rias, qalldo providene-ia efficaz, para que inviolavel.
menre se executem as referidas Leis, e pão açmitta
re~uerimel1to algum contrario a ellas. A mesma Mesa
o tenha assi entendido, e o faça ... executar,.._ Lisboa ..17
deJlIlho de 1745.

COIIJ• •Rubrica de Suá Magestade.;_

Li" 3. dos Registos do Desembargo do Paço Jol. 151. I

---------.
Ord. Liv. '3. Tit. 4.• á ~lIbr.: .

Rf$.luçlio, por· (""de ·u delerminou J que se fOfO destol1fb ''I

das me:?ad{lS adianlad.fls aos Embaixadores e 'Ministros.

Füi Sua .Magestade 'ser.vido 1Jor Resolução 'de 'J li 1746
do:corre.n~e mel, de~ Novembro; em CO'OSl1ha desta.
Junta mandar i que .ao SlIpplbcame! se fizesse desconto
das mezadas.; que tenha lrecÇ-bid<i> adiantadas, aba.
tender_se a quinta parte :i proparção- do.que ,vencerem
em cada um mez, até satisfazerem as ditas mezadas
ad\íll}.tjldé}s.: Cque na mesma' fórrna ,se faIá .o des(;onto
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das mezadas adiantadas aos mais Embaixadores e Mi.
nistros para o futuro. Na COlira- oriJ geral de Guerra
se veja e se registe, e~ta. Resoluçãp'de Sua Magestad~I

e em seu cumprimenco se aponte o que se offerec~r.

LisboC\:·.},6 de .Novembro ~·de 1746.
:,COlR qual/'o. Rubricas•

. , Registada no liv. 25 das Ordons a foI. 28 verso
r,

-----'----~------

.,) ·Ord. ~Liv.:2. 'Fit. SI. á Rubr.
~, ,

[Jurelo I r 1m que se detenl1illOU, que se não paguem Dt.
cretos, Oonhrcitnentos j Folhas, M{lI1dados e outros 9uots.
quer papeis, que não sejio diri~idos aos ,[besoureiros I

.A'm(}p((lrif~s J Oepqsilarios e Recebedores ac/ua!s.

1749 H Ei por be:n ordenar, por' assim convir a meu
serv:iço e á boa arrecadação <:Ia min ha Fazenda I q~e

daqui em diante se não p~gLJer:n Decretos, Conhec.l.
mencos, Folhas, M.índados e outros q\1ãésqllcr pal)el~l

que não sejã0 dirigidos aos T 1eourelros, Almoxan.
fes, Depositarios e Rece5eâorês aêtuaes; ve'ricidos s~.
mente no seu tempo, e 1,1ão antes· de emrarem a serVir
os seus officios , ainda que levem verbas, postas para o
dito fi m, 'Com o pretexto de não se ha ve.rem cobra~~
de S~l;1 . ·í\l.'\t@ce~~OI;ç~,: ne:m~. se apmi luq J m'ro Ievar:o
em despeza de sorte alguma, sem expressa Resoluçao

. minha J depois de se me fazer presente em Consultai

. fazendo-se prirnéiro~nelle,s. toda a averigüação e exame
"necessario para 'se reconhecer, ~se são verdadeiros, ou

falsos j se for.ão já 'levados e·m.conra J oU pagos. E
outrosim.sou s r\lido, qoe'todos os 'Teferidos DecretoS,
'Go~1hecjmentos bFolha-s, Mandados e mitras quaesqu:r
_;papeis; que :na 'so5redrta fórma J que estabeleço!, estl
"'\'.er(lm.~orrentes., pur.a servirem·de despeza; no me~mo



. C A' l~. 'I A S.., E1i.C~ ;.' -l J7 '_

tempo, ~ue se forem I:.0mando as c~ntas ) se aspem
com quatvo riscos de tinta atravessados) antes de se
pôrem em ~inha ; a fim de se l)ão poderem repetir em
tempo algum os pagamentos, e constar, que estão
já satisfeitos e Jevados em CORta-. A Junta dos Tres
.Estado~ o tenha assim entendido. e o f~ça invioJavel
mente executar pela pane) que lhe toca>- COl-l10 lam
bem ordenará, que em todos O~ Decretos, CORbe
cimentos) Folbas) Mandados, duo outros, quaesqU'er
papeis) que se der,em. em pagamento aos- Thesourei
ros ,. se ponha v.erba , por que conste estarc:m satisfei_
tos, e ficarem carregados em sua receita, em tal dia J

mez e anno) no /iv. afol.: e mandará passar iogo
ordem â Comadotia. geral de Guerra, para se observar
inteiFamente, com co.mminação de que faltando-se
por algum modo a qualquer parte do disposto, usarei
de maior demonstração e severiélade de cast·i.go contra
os complices e omissos :', e alem de perder.em as suas
occupações e officios) lhes ~erão confiscados os bens,.
sendo. a ametade para quem. aenunciar, e a olltra ame-
tade para· o meu Heal> Fisco;.. e e mesmo se obser.
vará com o Superintendente, se não tiver especia
líssimo cllidado'(como he obrigado). no cumprimento
e observancia do que assim (J)rdtHlo ) e d<i> seu Regi
rneJ:'lto : e as contas, qu..e cotltra esta formalietade se
tomarem, Rcaráõ nulla~, eomo se dadas· não fossem;
f. em conseqlJencia. as Cartas de quitação t que se
tl~erem passa.do) sem validade,. ou effeito algum..
Lisboa '7 de Ma,rço de 1749.

(,0111 Rubrira de Sua MaKts·l'ade.

Registado no liv. :A6'das Ordens, ali t:ontadoria Gel'al a foI. )62 ver!".

-, !

. . -
Durt". ) Caril. J elc. erom. 1. Bbb
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Ord. Liv. 5, Tit. 100. á Rubr.

'Dtcrdo. tllJ qUê $C pertniJiio. que os O/lidou de Guerra I

de Alferes para cima, possão Iraur IIIJI galar; de Ol/ro,
. Olt prd/a 110 chapeo, boiões lhos dourados, ou pr/I/fados

110 vestido; e que ltOS arreias dos seus caval/os possáo
usar dI! melai dourado J ou pràleado com mui/a mode.
Ta~áo J sem e1nbargo da Pragmatica de 24- de Maio
de 1749.

1750 A Ttendendo ao que se me representou por parte
dos Officiaes Militares, e julgando ser conveniente ao
meu serviço: Hei por bem J que sem embargo da
Pragma/ica de 24- de Maio do anno passado de 1749 nos
Capp. 5 e 6, os ditos Officiaes, de Alferes para cima
inclusive J pos-são trazer um galão de ouro, ou praIa
no chapeo J e botões lizos dourados, ou pFateados
nos vestidos: e que nos arreios dos seus cavalIas ras•
são usar de metal dourado, ou prateado com muita

.moderação; , e nos chaircis e bolsas dos coldres de um
galão de ouro, ou pratól , posto pela borda J sem des~;,

nho. Hei por derogada qualquer outra permissão maiS
ampla J que tenha emanado a respeito dos ditos Offi.

/ciaes', em qualquer Regimento J Alvará, ou Decreto
precedente: e declaro J que o sobredito sómente terá
lugar, nos Officiaes pagos J e não nos dos. corpos dos
Auxiliare's e Ordenanças J que não vencem soldo: A
Junta dos Tres Estados o tenha assim entendido J

e o faça executar pela parte J que lhe toca. Lisboa
23 de Maio de [750.

Com RUbrica de Sua Magtslad,t.
Resinado na Contadoria Geral no Iiv. 27 das Ordens a foI. 71•

FIM DO PRIMEIRO TOMO.
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COLLECCAü CHRONOLOGICA

fJ
DE

LEIS EXTRAVAGANTES,
ÍJOSTERlORES A' NOVA COMPILAÇÃO

DA.S

ORDENAÇÕES DO REINO,
PUBLICADAS EM 1603.

'Delde este anno até o de 1761 conforme ás COLLECÇÕBS, 1"0 daq1lclfal
se jizerão e inserirão na edição Yicelllilla destas do an1l0 de 1747,
e seu AI'PEND1X do de 1760. A's lJnaes accrescérão ncsta edição as
compiladas por F. DÁ C. FIl.ÁNÇA. em Illas Addições ti Appendix.

Recenseadas toelas, accurauamente revistas e frequentemente
emendadas de muitos erros e faltas daquellas e outras cdi~ões,

por J. I. DlI F.

TOM. II. DE DECRETT., CARTT. , ETC.

Que comprende o Reinado do SenlLOr D. José [.

atá o armo de 176 I i~clusivamente.

COIMBRA,
NA REAL IMPRENSA DA UNIVERSIDADE.

I 8 I 9 •.

Por RmJ!ufão de 8. Mages/ade de 2 de Setembro de 1786.



Explorará o me6mo Professor (do Direito Patrio) ,

se sobre a materia do mesmo titulo (d.a Compilação

FilljJplOna) , de que. trata, se derão depois delle algumas

providencias pelas Lms EXTRA.VAGANTES, ALvAn~s e Assen tos

com força de Leis. Achando que se derão, confrontará COIU

ellas o Direito da dita Compilação Fili ppina, etc.

ESTATT. DA UNIVIlRSIDADIl Liv.lI. Tit. VI. Cap.llL §. 7'
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. .
LEIS EXTRAVAGANTES,

POSTEIUORES A' NOVA COMPILAÇÃO.

DAS

...
ORDENAÇOES DO REINO,

PUBLICADAS. EM 1603.

, .

Dtml.D , . pelo qual U f11andárão plr em administrtlfã, t
despa'Cho...uparado .totios os gmeros • !iue na :Alfa".dega s~
despachao por esllva. .,

SEnQo-me presente '. que pelo grande- augmento, 175 1
a que tem chegado o Commercio nesta Côrte I não
póde dar-se expedição competente ao despacho da
Alfandega) principalmente ao do mar. que pelos
Foraes deve preferir ao da terra, para que os merca-
dores e navegantes não simão o inco'l:nmodo das despe-
sas ~ que lhes causão as demora e perdas das monções
de suas viagens e da avaria, e podem receber as
fazendas nos barcos, esperando de noite na ponte da
:Alfandega, no que tambem se interessa a maior arre.
calilação de meus Direitos: e desejando atalhar todos

Durm. ) Caril. I ele. ']'Qm. 11. A
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estes' inc6nveniehtes )1' beneficio de meus VassalIos e
dos Estrangeiros, que commercêão nesta Côrte: Hei
por bem pôr em -administração e tlespacho·separado e
prompto todos os generos, que s despachão por estira,
que são os conteúdos no rol, que baixa assignado pelo
Secretario de Estado, Sebastião Joseph de Carvalho e
Mello. E mando, que na dita ponte se levanre uma
balança. .. e junto ~ella assista o Administrador) ou
Administraaores, que eu for servido nomear, com
um dos Feitores da, Alfandega, que o Provedor Ite
distribuir, e Escrivão das marcas e todos os mais
Feitores e Officiaes, que os ditos Administradores
nomearem. por lhe parecerem precisos, sendo provi.
dos pelo Provedor da dita Alfandega. E tanto que os
barcos chegarem á mesma ponte, sem nenhuma de.
mora lhe~ fação as esti vas de peso) ou conta. e lhes
passem' bilhetes, assignados por um qos Administra.
dores, Feitor e Escri-vão das marcas, e os mande á
Mesa grande. para se pagarem os Direitos. e tirarem
o despacho da sahida. E 10go~EJue os.bilhetes baixa.
rem -.CQrrentes, mandará o Administrador ,sahir os
barco.,;, nomeando um dos Feitores\ nQvamente pro.
vidas, .ql;J~ com U":, .Saccador ,da. Alfandega ,vão pre.
sencear a descarga na praia., «;m que sê fizer t para
examinarem, se ha mais volumes, ou peças noS bar.
cos. que as que farão estivadas t e as conduzirem por
perdidas· pua a mesma Alfandega. E os bilbet~S das
ditas,estivéÍs tomariõ par.a poder d(j} di.to AdminIStra.
dor. para os confurit: á noite com o Contador da
Conferencia. e se desmanchar todo e qualquel" e,rro,
que se descobrir contra as panes " ou contra a mInha
Fazenda, pondo-se as verbas necessarias , assignadas
pelo Provedor dll Alfandega na fórma du Foral. Para
que na Mesa ~rand ão,.haja d~m.oGl t háverá nella
um livro separado, m .qtre se Jance a receita das
estivas. E para escrever nelle, distribuirá ,o p~ov~d?(
um dos Escriv.âes da mesma' Mesa ~ como, dlStCIbue



pa~a as outras occupações .Oella. Junto do dito Escri.
v~o ,assistirá outro Administrador. que lhe servirá de,
Conferente. tornando os despachos em outro lino
pela sua propria mão.. para se encher ? qu~.está
disP9sto no .capitulo 41. do Foral. Aos ditos Admi
nist(~dores pertencerá privativamente mandarem fazer
tomadias de todas as fazlm~as~' que se acharem ge
mais nos barcos e~tivados; e assim tambem de todas
as que forem' tira~as por aho de bordo, de quaesguer
embarcações grandes t ou pequenas t desde quê en~ra

rem da Hab'ra de Cascaes para dentro t ou as ditai
faz~ndas ~eião appr~ílen~idas no mar t ou na' terrar
E o p(Qve9~r da Al[andega, ouvid~s as panes) ai
sen~~nGeará, 199o' verpal e. summariamenre rI dando
appdlação e aggravo nos casos) em que çouber, .. para
a Mf\sa clçs feitos ~a Fótzenda. ~ fará lançar todo
e rendimento Jiquido.), que dellas'procede~t ,no livro
da receita das estiv~s. que ha, ;de ,estu separado na
Mesa) sem embargo do que em cont~arig está di.~posto

a este respeito do Capitulo .93 a'té o Capitulo lOS

do Foral t e dÇ) Decreto da Cgmrpissão das Tomadias
de 9 de Maio d~ J 7_25. que para. este fim sómemtê
revqgo. E para a vigi~ dg !TIar e terra poder,áõ ps
ditos Admirri9trador~s. .nomear todos os Officiaes e pes-.
soar;., <i1ue lhes pa.recerem precisas t sendg apP,rovadas
e provídall pelo Provedor da Alfandega, o qual conhe-,
cerá das res-istencias, que lhe forem feitas, do mesmo,
modo t EIge cORhece das ,que s~ fazem aos Offici:aes da
ditll Alfandega: e outr~si poderáõ trazer no Rio" para
fsse fim urna ou mais embarcações ligeiras com,as
Armas Reaes .. que naveguem de dia· ~ de noite, para
~igiarem (} apprehendere-m ~s descaminhos e descll
minhadores. Os ditos Administradore~, Oftlciaes e
Pessoas t que por eIles forem nomeadas para esta.
Administração das estivas e tomadias, não levaráõ
salario algum á ('usta das Partes, porque estas sómen
te hão de pagar ai emolumentos devidos aos Officiaes

A 2



BaOIlI,!OS,

da!Alfandéga·) como d'anres pagavão; e todos os om.:
ciad e Pessoas) que de novo accrescerem t hão de
ser satisfeitos e remunerados do seu trabalho á custa
de minha Fazenda. E constando t que levão qualquer
inter_esse~ das Partes) haverão a pena) que tem os
efficiaes t -que levão mais do conteudo no "eu Regi.
menta t pela Ord. Liv. 5. 7'ít. 72. E para servirem
de Administradores os tres annos) que principião no
J.o de Janeiro de 175 I ) e hão de acabar no ultimo
de Dezembro de 1753, nomeio Joseph Machado
Pinto t e Joaquim Joseph Vermeule, os quaes assisti.
ráó promptamentc na Alfandega todos os dias e horas,
que· dispoem o Foral t com pena de privação t e de
pagarem o prejuizo. que pela sua falta causarem ás
Partes j por quanto sem dles estarem preilentes) nem
o Provedor t nem a ·Mela da Alfàt:tdega poderáõ dar
despacho -ás fazendas de estiva j como 'lambem não
poderá5 despachar os bilhetes, em q!Jantof'os dilOS
Administradores neIles não concordarem e assignarem.
E para que se consiga o fim da brevidade intentada)
qualquer dos ditos Administradores in solidam poderá
servir toda as occupações des~a Administração t quan
do por algum impedimento não estiverem juntos na
Alfandega para servirem distribuidos. O Conselho da
Fazenda o tenha assim entendido t e o faça execula~

por este Decreto sómente t sem dependencia de outro
algum despacho t passando as ordens necessarias ao
Provedor da Alfandega para assim o observar por
hora) e em quanto eu não for servido dar sobre esta
rnateria outra mais ampla providencia. Lisboa em II
de Janeiro de Iv51.

Com ti Rubrica de Sua MlIl(Jla~e •.
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.RELAÇÃO

DIIJ Fazt1ltias t 'lIJt na. Alfandega st desp(l(hár.áo IJ/é
agora t t hão de despachar daqui em diante por esli'lla.

LInho J que vem em porquinhos e feixes.
Chumbo de munição em líanís e barrilinhci.
Dito em pãec e rolos.
Arroz em saccas e barrís.
Amcndoa da dita sorte.
Aço em caixões.
Hleu em barrís.'
Ferros em barras ~ em feixes pa,ra arcos.
Figo em ceiras t liôs e barrís.
Gesso cm pães e saccos.
Murrão em feixes.
Cominhos. em saccas. J

Caparroza em barrís.
Enxofre em barrís e caixas.
Herva doce cm saccas e nccos.'
Enxarcea.
Rezina.

f'a",!Jem se despachão nos bay,u)J J ({1m liul/fa J /lS

Fa:undas uglún1es.

FRascas e garrafas de vidro ii gran'e! e em caix~
Vinho, vinagre, age.ardente e azeite em pipas e ballíi.
Papel em balas e balotei. .
Frasqueiras com frascos de vidro vasios.
Couros tanado'S de Inglaterra em liôs e ioltos.
Alpiste em saccas e barrÍs. 1

Alcatrão em barrís. I lo

Alei~onas em. paroleiras , ,-barrís ,.e P1PllS 1f • (

Esteiras de palma do Algarve, c!lpachos e vassour~~
Lisboa em II de Janeiro der 175'. - -

Srbasliáo .[osé de Cal'llolbo t J.'Wtllo.....
-"i" dllo1\e,iIlQ' elo CIlJlaelho da '}'j:LeJHill a lQl, :l56~ •
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DecrellJ, pe'!o qual u esía6e!e,m' t'reguloll afórma, qlJtn
lievia o1tser'var srrbre 'o rIespacbo das Afuearu nllJ. Alfl/l.

, degas.
:

'175 1 SEndo informado da grande .de'~adencia'l em qlle
se achão a lavour.a. e o traficó do Tabaco. c ,Aç,ucar ,
que são os dous generos, em qoe consiste.o principal
Commercio destes Reinos com o Estado- dJi.Jkalil: c
desejando animar. eft1caz e effectivamelltt" O' fabric\)ea
extracção dos mesrnos-~erós em benefido commuli1
dos meus fieis Vassall00., aS"sim da Amet:io, comO
da Europa, em ordem a remGJVer .deHes os> impedi..
mentos, que lhes obstão, para se. tltiliza.l1em .C'om t
Agricultura e com a navegação,destas dt)as conside.
ra veis ~producções daquelle ConülltenEé ~ Sou servido
ordenar a estes respeitos o· .seguinte ...Qrt.amo aq Açu.
car J pelo que perrente. ~ fórm:a dos. deSpaeN@S> naS
Alfandegas destes Reinos (cessando toda a fratlde), se
expediráõ daqui em diante as caixas e fechos peláS
arrobas J que. trouxerem , por cabeça J e se ti.raráô
dii:ei!ameAte d0S ArmazeilS' piN"a a rua J sem que por
esta expedição paguem (;lUcros' algllllls emolumentos,
que não sejão, em Lisboa J o Bilhete ao Feitor~ 11

ttê~F>adiG eh Casa de d'ma Cf.. a Fom. Na Cidade do
PO~Eoí se' ·p.farüeará' O' m~mo J por llJodo r.cspec~ivo!
E havendo quem queira despachaI: ou al bordo dói

. Navios J ou na' ponte dá A:-lfa:r'KI€ga' J Olll.paira; baldea.
rem plll'a· fará-. ou }i>t\Fa ~valte:m aSi Parw paF~ st131
casas o referido genero J' nãO' sómeoUt .8« bheSl dll~
despacho na so~redita fórma J e nãol s6rnentc SiC Ibe$
darão a Tara é favor a!bai'x'-o d~dÍ\.~adas J mas r.ambem
!é lli s <t'bàterk dlP má'is',~t M[6e3 de premio ~~
cada cai'xa na' coriEa clo~ BU!A<itêlll J a se Hn.rs· ~ãd mais
seis.mezés éle e~tH~ra para 'd 'pagamento, dos direitoS I

• J \. ! I " .: J
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alem do espaço, que tiverem para o mrsmo effeiro os
roais despachadores. Pelo que pertence ~_o favor das
.ITaras, se 'praticará <O mesmo, que atégora s€ prati
cou, abatendo-se de cada cinco arrobas uma, em
beneficio' dos despachadores, eu estes despachem os
Açucares para o consumo do Reino, ou para· o extra_
hirem delie para os Pa izes FSlrangeiros. Pelo que
pertence aos direitos, os Açuca~es, que se despacha_
rem para o cons4mo destes Reinoll, pagaráõ por .cada
arroba do branco, limpo <ia Tara, .0. mesmo cruzado~

que pagár.ão atégora; e .por cada arroba do l)1asca.v~do

dous tostões, na conformidade da Lei de 13 de Selem
bro de 1725. descontando com tudo o dOI1ativo, por
que està contribuição. cessará inteiramente desde a
publicação do presente Decreto. Porém o Açucar.
que se despachar para fóra. constando por legitimo
modo. que 'he extrahido para qualquer Paiz Estran_
geiro. se dividirá na conta: por cabeça em duas partes
iguaes) ou ametades. depois de ser abatida a Tara
acima ordenada. Uma das ditas ametades pagará o
direito na mesma fórma j em que o pagar o Açucaf ,
-que for despachado para o consumo do Rejll0: a
outra ametade f que resta., se dará aos despachadores
livre de todo o encargo a fl\vor do Commercio, o qual
gozará deste beneficio. qua.nto ao preterito, desde o
dia 12 de Agosto de:> anno proximo passadó; e quanto
ao futuro, até que eu seja servido dar sobre esta
rnateria outras mais amplas providencias. Pelo que
pertence aos fretes dos Navios. que transportão do
Brazil este genero. sou servido ordenar, que a respeito
delle se obse-l've em t.udo e por tudo o mesmo. qlie
tenho estabelecido a favor do Tabaco e sua Na\le...
gação pelo Cap. 7 do nc'Uo Regimento da Alfimdt'giJ neste
oiegundo genero, desde o §. 1. até o §. final inclusive (I).
Porém os seiscentos reis' 'de cada caixa) que atégora

• I
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rpágárão' os dOflOS dos Navios do preço, que receblão
·dos fretes) ficaráõ daqui cm diante transferidos no
genero. a cargo dos que o despacharem, para se
haver delles nos termos e nos casos, ("m que pagarem
os mais direitos acima declarados. Pelo. que pertence
aos primeiros preços do Brazil, sendo certo, que todos
'os sobreditos favores nos despachos., direitos e fretes
se farião inuteis, se o Açucar se não pudesse achar no
~gro ~ com tal proporção no custo). que o Lavrador
ganhasse em o· fabricar, e o homem 'de negocio o
'achasse á sua conta em o extral)ir: estabeleço) que
daqúi em diante na Bahia de todos os Santos, nem cadil
arroba de Açucar branco fino possa exceder o valor
de mil e quatrocentos reis ; nem do Branco redondo
o valor de mil e duzentos reis; nem do branco batido
o valor de novecentos reia; nem do mascavado macho
o valor. de seiscentos reis; nem do mascavado batido
'0 valor de quinhentos reis; nem do mascavado broma
o valor de quatrocentos reis, livres e liquidas para
os Lavradores. Os Açucares do Rio de·, Janeiro,
Pernambuco e Maranhão serão vendidos ao mesmo
respeito com at.'differença de c;em reis de menos por
arroba em todas as qualidades e preços" acima estabe.
lecidos: Tudo. isto s(l)b pena' de que as pessoas, que
excederem os sobreditos preços em qualquer dos refe.
ridos Estados) depois de ser passado um anno, contado
do dia da publicação, que nelles se fizer) deste Decreto,
incorreráõ nas mesmas penas) estabc:lecidas pelo Cap.6
§. 2 do 11,OVO Regimento da Alfandega do 'Tabaco (I),
contra os que venderem este genero nos Portos .dQ
Brazil por preços maiores, do que lhes farão por Inlm
deternunados : succedendo porém aperfeiçoarem-se os
Aç~cares d~ Rio de Janeiro) Pernambuco e Mara·
nhao •.de sorte) que venhão a ter proporção na bon:
dade c.om o~ Açucares ..da .Bahia. se.me represen,tara
pelas partes interessadas o que houver a este respeno,

(I) y. G mesmo RegiOl\, _
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para dar a provi~encla. que for c~nvel1~~~e. E no
caso) em que tambem succeda haver nos sobreditos
Estados alguns annos de taes esterilidades. que'OI
Lavradores não. cheguem a reGolher nelles pelo menos
meia çafra) nestes caso~ P9der~õ os mesmos Lavta.
dores recorrer ás mesmas Casas de Inspecção t que
novamente mando· estabelecer) as quaes pelo Regi
mento. que ,lhes· rnan.do) dar ) t:.erão a jurisdicção ne
cessaria Jilara conhecerem da Jegitimida.de. da causa.
que lhe-s for aHegada • e pa:ra sobre a notoriedade deUª
poderem accrescmta r desde cem açé tr;ezentos reis
por arroba. confbr,me a exigencia dos casos t que lhe
forem presentes. As mesmas Casas de Inspecção terão
rambem .a jluisdicção ne.cessaria) pa·ra evitarem as'
frauéles .. .que s~ tem introduzido n~s qU51lid~des y
pesos oos mesmos Açucares. em .order-q que, todos
cheguem a est~ Heino qual~ficados, de sane que o~
enganos oos particulares venhão a cess~r inteiramente..
com beneficio commum da Agricultura.e d,?:,Ço.m
mercio geral. ~anto ao Tabaco. tenho deferido .~o~

o novo Regimento ·<da Alfandega. que na data d,e 15
do corrente baixou á Junta da Administração deste
genero (I). O Ccnsdho da Fazenda o tenha assillJ
entendido. oe o faça. execut,ar na parte t q.ue lhe \oc~.•
por este Decreto sómente ., G qual maqdo t que yaJha.
não obs~a"tes ql,laesquer Leis; Regimentos. ou Ordens
conrrarias )que para este eff-eito sómeme he~ por der~.... l.,
gadas .. coma se gellas' fizesse expr.e~sa m~nção.· E
que.fO tambem, ·que este wa.1h,a -Ç' tenl=1a força de Lei ~ ,"
como se fosse Carta passada pela Chancellaria. ~osC9

que por eHa,não·passe'" ;sem .f'}iJ\har-go das ~Or.ôena'ç6.es
do Liv.• p.. Titt. 34" 39 c 40. que dl,sp0cm -o con.
trario. Salvaterra dê Magos em 17 -dejaneiro de '175 r.

Com ti Rubrica de Sua Moges/ade.' - .

. Llv. dos Decretos da Secretaria do Estauo dos Ne,gocios do Reitl~
~ 101. 156 vel·S.

(I) V. Hcg~m. de i:6 ue.Jan.e,i,ro:de r.7~h ..
DccreJl. o Carl!. , e/c. Tom. lI.
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Decreto, em que se determina, flue os Officíaes e Soldados,

.assim pagos , como Auxiliares·, sejão isentos de lod010s
'. empy.egos âv.ís ~ carg~s da Republica•.

175' 'SEndo-me pr~s~nte por Consulta db Conselho de
Gu~rra ,. que a experiencia havia mostrado, que de
se obrigarem os Officiaes Militares e Soldados pagos
t AJ.lxiliares a servirem os cargos da Republica nas
í~rra.s ,. em que tem 05 seus domicilios, .resultavao
inconvenientes, que se fazem mais dignos da minha
Real att~nção em tempo, no ql:lal manda recolher os
ditas Officiaes e Solda:eos aos seus respecti vos Corpos I

para os exercirarcm €om a disciplina, que he rão nem·
'saria para a cOl'lservaçâó e repu ração, d'á'S tropas, e para
segmança d'e m'etlS Reinos e Vassallos delles: Hei
por bem 9fdena:r, que os di'~es Officiaes· e Soldados I

as-sim p~gos, como Auxiliares. sejão isentos de rodos
tlS ~mpregos óvÍ'~ e carregas- da R'epublica, pata não
:Serem consr'r-angidos a-servir nelles i-lil-YQluntariamcntc,
excitando' e resEitl'l<i'ndO' a f toda a. amiguidade os privi.
~égio~ dos sebrcélit;os I ~, não obstantes quaesquer
RC!soluções, ou DeCretos- contra rios ,. que por esre
:derogo, como se de eaGla u·m deJIes fiz-csse declarada
menção ~ sem embarge da lá, que requer esta indi.
vidual €xpressão. A Mesa d0 Desembargo do Paço
'O tenha assi enrend'ido, e o faça execurar.. Lisboa 21
(de Março dé 175 J.. .

(;om Ru/irJica' de 8710 Mágeslait.

Registado no livro 28 das CSlrdcns dü Contadoria Geral de Guerra
à fel, 102. ~ .

(I) V. Alv. de 24 '<10 Novembro de 16!i5.



Resoluyã, t em 'qUt se. dulara, qúe se l1ao devim novos
direi/os dqquetles officios e cargos t ,de'qu'e Sua Moges/ade
filz mercê por direito prflprio/de ,Governador e perpetuo
Administradar das 'freI Ordens Milittlres.

.. ... ..

FDi Sua Magestade servido po'r'Res~lHção de 9 dd I752 :
'oorrenrc e ll1 Consu!ta ·desta 1unra t registada â foI. I 9
do liv. 2H , declarar, qJJelse nãe devem novos direitos
daquelles ofAcios e cargos t de qu~ faz mertê por di.
reito proprio de Governador e perpetuo Admirristr:a.
dor das Tres Ordens Militares; dos outros officios
porém, que são nOllleados -por Sua Magestade ,como
direito, que as refer-iâas Ordens tem t como Dopata~

rias da Coroa, se deve paga'r o soeredito impost9.,' E;
como o cargo de Chance11er das Ordens he da natu-
reza clos primeiros.t de-ve ser ,restituido 'ao Supp1.ic-ame
o que seu i,..mão pagou sem o dever. Na Conradori<\
geral de lGuerra se veja e registe esta Resol-uçãó _.d~

Sua Magestade.; e em seu cumprimenr.o se .:apopte't
q'ue se offereaer. Lis,boa 21 de Fevereir-ü de 1751".

'Com duas Ruhrica-s.

Registado @ Hv~ 29 da -Contadoria .-Geral ~ foI. 4"2 'Ver••
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Dttrelo t em que se or:dma, f)ut pmdenlc a (o~~rmcia I

i fli: que- sC' jttlgarem os" Ulr~(J'gos á' U1tlen((t", por- qil~ fl.
rem ((J11df"1!l11ados á morte qfiIJts'lUtr de/inqúntl'es, se Ir(J/~

110.IIUS1M lempo do ruurso immedilllo á mmb(/. Real Pes.
soa, t não ba-'imído (jl/'ef-0fão l1a se"tença- I l1ãIJ ujll mais
admi/lido '-fquey.imenlo alg.um..

TEndo corrsi"tleração a- que os d'e1inquentes, que
pela- atrocidade de seus· crimes são condemnados em
pena ca'pital, rem menes t'empo' do- que he preciso
patão se dis!"orem a· morrer eom a devida- conformi.
iJade ~ pacicncia Christãa I por lhes durar até a ef.
fecti va· execução da sentença a- esplnança de melhora.
~ento peJos embargas I ou' pelo recurso immediaro
á· minha- Real Pessoa>; querendo evitar. esUe inconve.
nicnr'e,t:! que es-criminosos, aos quaes, pelo imp~dira

!iJsta severidade das Leis e- saudc publicar) não po~em
áproveitar os b~nignos' e paternaes- effeiros da mInha
R.eal piedade para a conservação da' v.ida 'temporal,
»e'-ótilizem delles par-a akaf1'çarcm à felicidade ererna
por. meio' do-ultimo déS'engano 7" oovicln em ·tempo,
que l}us reste 9 competente para pedirem a' N. Se.
nhor'peroão de seus peccados, depois de receberem os
Sacrame.gt-Qs d,a 1?(!nit:J!lil~ia e Euçharis~ia ,.1: fazerem
os mais a-ctos Catholicos, conducentes a imperrar da
Misericordia Di\'ina o perdão de sllas culpas, e aca
barem jusri ficados com a graça final: Hei por bem,
que pendente a conferencia, em que se julgarem os
embargos á Sentença, por que forem condemnados
á morte quaesquer delinquentes, se trate no mesmo
tempo do recurso immediato á minha Real Pessoa,
l: ,não havendo fllteração na sentença J por qualquer
dos ditos meios) até o fim da dita conferencia, cessa
Já I l: não será mais adm)uido requerimento algum,
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que se encªininhar a IDpedir·a.ex-eoução....da. f3ita·sen.
tcnça ;_ porque irfl:rnissi elmente se hn de e·xecutar
Jla.-maobãa do ,dior St"guinte" ainda <ql'le sej<tlft"Jiado.
não. sendo'Domihg0 , .. 0 . Dia Santo dos'ql:l~ a Igr~ja
manda guardar[; porq.u;e se- o fõr, sef faroá. a exé<:Ução
no dia, q~e se lhe 5~gll1ir, em 'qU€ 1il1Í@) hOI1.yor esta
embaraço. &l9uqu« Regedor: da,Cãsa'0a Suppl~ca.çãQ
o tenha· assim· emcndido, e o F3<fa Cixecutar., sem
embargo da,Ordenação. ou de out1'a- qpalquer Lei ~
01:1' ~tilo· em contrario. que hei por .deroga<:\os. por·'
cs,c. DeGreto_ Belóm 6 de Julho,. de 1'7'52. 4 J

€tJm' Rubric'a· de Sua MogeJ/Qde. )
f Registado Ali Seérel~ria de Estado du Negocio~ do Reino D.

Um, do•. Decretoa- li .fol. 221~. •

• I , ~

Rtsolli'fâo t{e-SNfZ" Mages/.tJde. ,-qUe- bai>.;o!t~ ~·;J'ltnta..,dós (IreS'
lis/oIldo.s ,. /I)mada mr Comul/a-,.. que o mesmo 'ItibJmal

, fez 6rtrca. d~ jurisdicçito, q.l1e tinha sobre o Coronel' ':
]JJáo Illexandre CfJermon/ • -paTll O· poder mtl~d{/r. tOtNo· '

El:genpéiro J ti Forlale;;:.a ".e. 'S. lJ/.liáo da Barra exa.·
minar 41 suas minas....~. .

A Junta: ficará e~l~enáendo.,. q~e não tem júris. 17~3~
dieção coactivLl' nos ·Ofticiaes do Corpo dq Exercito,
q.uaes sio 1'\0 te.mpo presente os (!)ffic.ia'f's· de Infama..
Tia, eom o e}tcaci€io ::Jide. :Engenhe.iros ;. oe.m· d~pois

do R~,imenÊf) ,das Fortificaç-<5es, que· foi puali'C.ag'J
a7 all: F~vePeim'de '752rt- que deregou ~ dísposiç6C':S'

. precc:d~ntes' ,: lhc' e·ra permhtid:i:> mafldar,0rdenS' alJs·
rnesmosr@ffidaes E tlgenhei-ros·, pelo que p.e,rt~n<:.'e·r·

ás')ref~ridas' ltor.tifieaç~es·j rm que re~er;yei; ao RH~1:l

Real, immediMo e privaüvo c-enheümento a.. nomea~
~io doo-Officiaes- da:'sobredita- profissão ;' q,l,Ie bão de

,ser ~ncanegados até d/l.q\lleH-a-s mesmas obras' ~ c.uja
ad~unistraçã'O e,()mmctü á Junta. Nem o Coronel João
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caS0 :do haver feita crime, -que, merecesse prisão
deveria ser ~pt'es0 ' él!lTh ferros sem caS0 maior, Ou sêl~
em ~>utfa fgnnal, ''ésta1.ldG> 'nesta. Cidade, ainda pelo
rnesrno'C n$61 o:de Gú'erra" que Fhe-hercomJlf!'tente
·s~m pára- isso précc ler-Consulta e Resolução, minhal
Wcm.\ !;IiJ~cl.o t.~,i chamad.o ,á junta o' sobr.edito Go~
Mnél de ia ndltt se·r :re'cebidDl(}n;T pé; ..m50 sóéomra
a civilid de, qae esrabe.\e.c.epi o stilu dê tedvs os
Wr!bl1na~s. Jmaiore:! , 1que ços,rOITJÍo àar asse.ritos aOI
Officiacs .d.lestà g~ad'u'açã.o ;' d sarre .. q,j!le o mesmo
COIl elh'O de Guel'ra ,"ql e he S1liper\0r para os Miltta.
l"es,. .ililá asselllbO -l<1. sertle.lhél;f.Tte~. Officia~~ R.Ç>S banc0S da
Mesa, depois dos Conselheiros mats moderoos: mas
tambem contra a minha Real Resolução, expedida
á Junta -em T1. ·de--:J1I4hO' de "15-2, ~\.a..q.ual regulei
os ~ssenro.s 'Ique se çjevião dar aos Offkiaes Milita.
res: que alti foss·ell,)lcha oaClos ~'tR:Jsáluçã'O,<que hci

. pÓ'r be~ ampliar. 'Ürder,àhâd, que "fodas as Neies ,
que algum Coronel, ou Goreneis, Oll qua.lquer ou~ro

Offida~ ,G>U OfAciaes,' -flue tenhão -esta, ou maior
Pateme , 'forem cham dOs ·á 'Joma , 'sefu irem em
coJIegio cem @ ·Corpo da s.na pr(')FJ~são', se ·lhes d.ê
assen:to nos bancos dos Deputados., depois cjo mais
moC'l'ení<G, e-FI:r.te os que se a: hauem 'prei;elil'te. Nem
a Orde·ffi ~' .qge. S~ passou .ád Vedor: geral, para o
sobrediro Coronell ir á "foue de S. Julião da Barra,
ail'lma quando fosse l€O~petClilbe ,i-se dev.ia eXqDPdir 'p~r
aqLiella 'via; rn1s &im peto Betrerarlo da Ju:Dta? 1m
med iatamenre ao mesmo Coronel na fórtna., em que
·0 prarkã.o' os mais' Tribunaes nos ·casos semdhantes:
NeÍ11 JfiAalrtlente a outra subsequente "Ordem' ,·ql1e fOI

,passadaydo Vedar geral , d~v.erja. ma~da~-se por e~
-ao refendo Corol'lel ~ sendo Inc~nal nao"so no 1110001
e!'f.l q-\!le foi conceb~da e knandada, mas.. tanibe~l'n~
~ubS-tanc·iá; pais que e·ra ohr'igalio a saber, ll'llb 59

ll'Ue..af ..Juflta- nal) 'Podia .ma11dar um Coronel em negO.
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cios de Fortificações; nem este entrar na. Praça , a
que foi dirigido, sem preceGêr a minha Rêãl nomea..
çáo, e a participação deUa -.ao Governa.dor: mas tam
bem. que não· p0dendp elle Ve90r geral mandar o
sODreditõ CoroneL.- muita menos o poderia fazer pelos
termos. <de que lISOU, sendo indicarivos de superiori.
dade e ju )sdic,~ã(). qu(: .lhe náp :..qsJl}lp.e;i<ã.o: C1 el? ('.
/lOnsideração de tudo J sou servidq declarar por uullas
e de nenhum effeito todas as sobreditas Ordens, e a
prisão, que por força càellas se fez ao refe,rido Coronel,.
prdenando, ~lIe a }unta no primeiro dia~<1e desp~cho

chárne. á Mesa' delle o Vedçr geral" e_o' eprehe.nA~'

mui~Q S€vCfH.t))ent~, não só por não ter ·rep!icadq)s
Ordens da ~~esma Junta;;,. represeI'!tando-lhe as que a
ellas obsta.vão; mas tal'~)bem pela jurisdLc.ção e s~pe

rioridade. q.ue mal se arrogou no sobredico Coronel ;
e pr,la inG!yilidade. t GOr;n que o tr.atou , sends>, um
OffiGiaI., tã~ graduado H~ de merecimento e.p~~timo

tão distilKto: e de o haNer aS$.im execurado m€ dará
parte a mesma Junta com toda a brevidade. Atten
dende ao muiro tempo" que ~e tem perdido depois
do mesmo Decreto de 4 de MiliR idg ~nno p~oximó
passQd~, pGr.q~~(Jl)~ndei reparar a~ ~as da..l\Qrr~ de
S. Julião da Barr~; Sou seJ;vido outrosi ordMa~ J que
a ]unta ~ com preferencia' a.qualquer: outro negoci~,

PW cOQ.s,=,lte logo to_do.s os reparos '. que se lhe offere
cerem; c·a.pla.ota t que fo.i delineada pelos Sargelltos-
Móres. Filippe Rodrigues de Oliveira e Paulo Farinha.
Lopes, e todos as/mais. que lthe parecerem condu.
Etntes pa.ra se fazer a m~sma' ob[a, amt'e&. q\le &. ln..
vemo venha a' deil<ala impraticavel, por se dilatai
parll outro anno. Lisboa, 22 de Junho de I :153. ~

Com Rubrica de Sua Mages/ade,

:1 Registada· lIIQ li.... 30 das 'ordlms da Contadoria Geral de Guerra
n 101, 225 ·'ers.-.alé. fol. :1.27.
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Aviso .• 'qtu: st maJit{()u ao CorregedrJr do Crime do Baim
de Santa CaJharina -'ácerca da sol/tira do dilo CrJrOfze/.

r;

1'753 S Óa:'Ma~éstade ~é se~vj;o 'o;~enar, que 'l{. m.•
logo' que reêeber -este Avisà', 'passe itnlllcdilltamchrc
á casâ' ao ü:mmel de ;fnfahta.ria -é ~Engeflheiro, JOOft
Alexa'fldre Cherrnont., Que foi prese> p0r mandado da
~unta' âo's Tres Estados, .. pelo Ouvidor da Alfandcg:t,
Dionysio JQsé Colláço. e' o soite á ReU'1 Üfdem do
mesmo Senhor. desobrigande-o da homenagem. 'em
que atégora esteve ~ declamndo-Ine: que ·S. M~geeta.

de') em Re'solução' das Consultas do .cof1sdho ·cle
Guerra e da rnesma Junta. foi 'servido haver poi
nullas e de 'nenht1m dfe·ito a-s 0rdcT)s) que lhe forãa
expedidas para ir á ·Fortaleza de S. Julião da Barra.
e -á prisão. que par força- détlas se -lhe fez. regulanda
o modo de s.er etle Cor-()nel) e os Officiaes de ·sua
graduação ·recebidos -com -decencia) quando forcm á
mesma Junta -: '~'tnandanoo neIla reprehender ·muita
severamente ci1W:l:lor geral desta C&rEe e Provincia I

pela itloiv-.i-lidade" com ·ql:.le tral'o~ lá ene Coronel. e
.p~la incompetente j.u-risd icção e -superi.oridadc, que a'
·seu respeito se per~ende ar-rqgar. ])eos .gua·rde a V. m.
Pa,ç,o 26 de Junho de '[753.

. Sebastião José de Carvalho e Mdlo.

. 'Senlior -Corregedor do ;Crime do Bairl\o de1ianti
C-atha-rinn.. I I
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Rml!lfão , por ond( se de/(rtnil1ou» que t19S GtJ'lJerllOdof'u

das' Armas be a qilem 'pnüílce exúminarem e approva
, 1em os t!Ja1ztimenlos; quft se-derem ás rropas» e cs(Uutr

os rrqueri1'/J(nfos dos }/sscnlistrrs. . ,

,FDi' S~ Magestade ~ervido por ResollJção de 22 dO~'J7n
corrente, em Consulta desta Junta» registada a foI.
258 declarar J que aos Governadores' das Armas he a
quem pertence examinar e approvar os- mantimentos t

que se derem ás Tropas" e escusar -os requerimentos'
dos Assentistas »observando-se in-viola-velmente o Cap.
185 das Ordenanças» na conformidade. da Resofuçã~.

, de)9 de Fevácin{ de lill. e Carla de 9 de Março da
quelle anno. e na do §. 4 do '[ilulo 3 do Regim~,!lo tI!..s
C!dixãs Mi/ilareS : cujas disposições em tudo se devem
concordar, não só entre si » mas tambem com 'a
approvação de 29 de Novembro e )'7d';::' para b
effe-ito d~ não ser .privativa a jurisdicção- :''lue. tem, ã:
ru~nta ~ara contrarãi os Ãssentos. <: obrigar ,os Assej1
Ustas a que cumprão os seus contratos: mas sim qeve
ser e foi a mesma jurisdicção cumulativa com a.s dos
Governadores das Armas» pertencendo tambem 'a esteS"
t?da a jurisdicção netessaria para r~prbvarem os man
tlmemos» que não forêm de' recebér. confo me 'às"
condições cstipllhtdas; e para' constFáoge'rem-os' Assen
tistas I a que» elT1 liJgar dos manrimentos inferibre.s e'
corruptos) que' rnes' forem achados) nas datas aeHes, .
forneção ás Tr pas OU!:'ros maiHimcnros capazes de
lhe servirem- de -sustento·: evitahdo todás as occasiões
de fraude em tão importante materia , como bem prà- '
ticou neste caso o Marquez Estribeiro Mór» proce--'
dendo seg ndo as suas obrigações em não pe-rn1ittir ;;.
qlle'as datas, que' devião ser puramente de cevada 'da'"'
\~crra» se acce:itas'Scm .•çbm· mis.tura .do m,!r j ~p.aÍ'a -§c,r

,Decrett. , C(/rlt. ele. cromo ll~ ',e
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e<;mfund,irem ,àCl.uellas, d~as, q,uaJidades -'. q~e. erão, e
dfvem semp,re ,ser em .SI d1stlnctas na obngaç.ão dos
A.s.sentistas: e fique,entendend,o.'ª ju.nta. que a respeiro,
dçis, Governadores das Armas e dª~, pe~soas. que seus.
CarlYOS serv.irem. ainda-q uand.o estes I.nco mpetentemente
det~rminarem' nas mate rias de f.lzenda contra o que
dispoem os Regime~[os e Ordens, gevem .sempredar
cqnta a Su!, Magestape, para elIe determInar o que
for servido. j e não proceder pelo· seu expedienre.
m.anda-ndo pôr notas pos.,Assenros de semelhantes Offi·
ciíles de Guerra. em que não tem alguma jurisdicção,
ou super.ioridad.~: Na Conradoria geral de Guerra se
v.ejaJ ,e se registe esta Resolução de Sua Magestade I e
e~ seu cumprimento se aponte, o que se otferecer.,
LlSbofl 27 ~e Jun~.o, de lIB·

úom duas RuhricaI.

D(.crelo. põr onde u determinou J lffU ti Pf)/vora .u fa.~
brique,p0r. adIJ'Jill,is.lr-açáo á cusI.a da fazenda Real.

J7~3 .M~À,ndan~p çon~del1<lr ,os pontQs reflectidos pela',
J!lM~ dos rre~, E~taC!os na Consulra de '2 de ,Maio do.
aflllO) gresC{nt}: J q,ue junta~~nt-e- baixa com todos os,
pape~s • que.lhe;:.f'~r.t..~ncem ••sobre as Condições. com"
q1je O~ .G~tharina Sofi"" Cr:eme.r Van'Zellel" perten.
dl,~arrematar"o C.onttFlto da PoL,v.Qra : se assentou ser·
mílls S~4r.q pílr~ a con§ery,ação e d~fensa de me~s.
Rçjnos,. qu~ '\ ll-abriça da me~ma Pol-vora se adml
ni-srrassc: por! con~él; de millh~" .Elélz.endaOj e que deste·
~pdQ <;ess<\vão l;pÀos os prej ujzo~» considerados nas,
m,e.~ma~ r~fle..Jhõ~Sr:. e <;on)o ~.. maipr· segurança do Esta- ,
d9~e oau,sa pCr~ljoa: de,v.em;pJevalecer a, quaçsquer com· ,
1I\~~i.qage~ paniSlLdil-r~~4 ~iQ.~, ~c,~ mi~ha." Fa.ze~da,; ,



Sou $.ervido derogar o .D{'áeto 'de 29 de' Janeiro deste
anno J por que mandava proceder na dita arrematação.
que não teve effeito; e ordenar J que a Poltlora s-e
fabrique por administração á cu. ta de mi.nha Fazenda;
entregando-se: logo ,ás Fabricas seus instnJlnentos e
materiaes a uma pessoa J que a Junta interin{fmeme

.nomeará, em quanto eu não for servido de prover;
ao' Governo da qual fiquem sujeitos todos os Mestres,
Officiaes e Serventes das mesmas Fabricas I 'os 'quaes
todos se conservaráó com salarios, que actualméme

'vencem ; . e se aCáutelaráô com penas comm rnadas ,
para que se não 'ausentem sem licença da Junta: e
por que a ditll D. Catharina Sofia Cremer VanzeIJer
por caosa da administração·, que acaba. e do futuro
coima to , que pertendia, terá feito emprego de alguns
matctiaes·,e-.iristrumentos necessarios para as Fabricas:
mando que se lhe reC'ebão', tendo la .bondade precisa;
e se 'lhe paguem pelo custo original 'e fretes, com
mais cincQ por cento p0r nma':,só vez pat'a seu inte.
resse: e como he: preciso-, qúe i esta' adro'ini tração
se regule l"or'-um -R-egimemo prátTco't!e "Ótn'ni-moda
providencia: A Juma J tomand.o tod,as 'às: infofinàçães,
qu~ lhe fore'rn, necessSlrias, me c'ónsuÍtará cõm ·a~poS'.
sivel brevidade todas as Regras, qúe julgar' conv·e.
nientes para o d ito Regimento J sal vand~ ndlas todós
os p'r'ej'uizôs e perigés J que pondérão nas reflexões
inelúsas ~ "'é c'ontiAl:Iando nô ~ntanto a Fabrica da
Polvora pelo 'modo' mais cónforf'll'e e seguro J que! '
Convem. A- fnesrná Juntá o tenha âsS'iín enttfndídÓ'J

'e faça'executar. Li,boa -a 30 de JUbho de 1753.

Com Rubrica de Sua M.agtsUult.·

·lI.egi~tado 'no li\'. 30 das Ordeos da Contadoria Geral a rol~ iI14.'
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Desp':JCh" da 1unta dos '(res Estados·, em q.ue se ·ordma
'lIo Supe'rintendente da ContadlJ1ü, geral, de pue~ra, gll(

náà adl1JiIJa nella a dar corl/a.! os 'rbesoureiros geraes
âas t:omarcas ,do dobro das Si7.t/S, sem que en/mn COIIl,

o /lUTO do SerI recebimento J com as rargas separadas do
que recebem. '.'..'

O 'Superintendente da Contadoria -geral de GlI'erra
tenha entendido, 4ue do dia da dara deste em diante
não admitta nella.a dar contas os .Thesoureir.os geraes
das. Comarcas dO.dobro das Sizas., sem que entrem·
com o livro .do.seu recebimen.to~ com a,s cargassepa..
radas do. que recebem de cada, uma das Jterras das.
G!tas Comarcas.. Lisboa -3 de -.I ui ho de, I7 53.

- ". ' (,OflJ. lyt'S Rubricas..,. ......
Liv!. 3~ da Contadoria·Ger-al a foI. IIg. ...

L· t J' . ~~~.~~---,-r--r-'il~

RNoluçãp, em que s.e or.i~Jt1, que. as Cameras fiquem o!iri...~
.i.,aâfls áfal/enciq ~o's ~h:Jouredos, qu~ elege.~em.,

Foi Sua, Magcstade-.servido p.or Res·olução de IE de.
Ju,nl1o.,qesre presente anoo em Çonslllta)desr~Junta,
r~g~st~d~l.~ foi 196, do )jv. 28., det~rmin_a~ ,.que o
~u:ppncante sr::ja o,brigado ·a exercitar ,0 encargo, para,
que foi r::leiço. sem emb~'Ugo do ,privilegio., que llU~ga",

pelas razões, que referenl os Offi.ciaes da .Camera,
sobre ..quel)l fica a pbr,ig.açãp, de supprir a fallencia,
que ha nos provídos em semelhantes cargos. Na Coo.
tador.ia' geral de..Guerra se veta é regíst-e esta Résolução

.de Sua Magestade; e em seu cumprimento se apont~,

oque se offerecer. Lisboa 9 de Jul/1O de 1753.
Com fres Rubrü(JS!.

~~~~~\~l\ ~,~ ~t, ~9. ~~ CJ.~di&f,i~ U,f_cal a. fo,l. 1.43,.. .
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,---,,---...,...-...__---.-..-_- .....i;,.·

n,

A~jso, que fiz o Sect'clario do CQ1tsflbo de Gútrra á C01t~

tadoria gemI de G!lerra , da Resolução de S. Mageslt1de
sORte q{~em, rJ{q1jdq os Enge1fheiros._~. '

3Atisfazendo o Cõnselno: Óe-Glieri:ã. co-m a Con. 175"3,i;
~ulra ele J 7 de.' Abdl ...do ar.mo. passado de 1752, ,a
que Sua Mag{;'s ade.Jhe .ordenou por A viso do Sé-
crera ria de Estado. Scba tiãoJosé de- Carvalho e-
Mella, sobre a dúvida ·do. Yedor geral da Provirtcia t-

do Minho, M ,11101" I Benro Bruxado. ,. que. ·teve em ir
dar parte pessoalmente ao Sargento Mór de Batalhas.
Miguel João Botelho, gue>go;verna as Armas deU",
do que determitlaI' aos EógÇ.nh~ir~s.,. qu.e €lle queria '. -!

desporicarpente nomear € mandt\rrtlicwerendo fazê·lu
participan~e ao dtrQ Sargento Mór.·Jde· Batalhas por.
uma Carta de off1cio I e as contas • que·est~ deu.sobre
esr.a materia: E conformando-se ~lIa Magestade com
o meu. Conselhp: Resolveu em '4 .Qo m.ezp.e Junho
proximo. passad0, que o dito- Ve<lor .g ~al d€v@ ii
pe~soalmellte dar parte ao diçQ Sargenta:.Mór d . .qa _
ralhas das diligencias, que o TribuJ?al da JLln~a dos.~"
Tres 'Esta~os mandar· fazer pc;,los Offieia.es EngeJlhe~

TOS, por reI' jurisdicyã.o,J na Vedaria o dito a,rgeJ;lt
Mór de Batalhas; 9 qp~lj~HI "lU,e qsA~Y,~~) 1 til' I ;.

mandar os que ent~nder..ão mjli~. pJ:opr.io ~ Fap,lz S,
para as obras, que s~ r.naJldão. fazer ql)e o Vedo!,."geral
deve pal;ticipar., par:il que o. General (aça juizp , !antq
.dos Ornciaes. que s.ão neces,511rios para eIlas., .quatHQ
para saber, ~e são propr;a 1o~fi9?.peJ'tine "lSe.S á defcns-
:d~s Praças ;. o, que; Ç> ·Yedpr- g~r~l nã04tqer'c !Jr:jD' ç;ãu
,de &ab~f, ,Inem ,ç1evcJ\OlJ'e,ar.: .. e, fllltf lhe.d Ve J lar, ó
.Mappa- <;19 pagamenF-0 .ga.ri!- o assi nar .. ou alJ~àlp)
.po~ um Comm!ssario de 1nostras no seu impeçIi J enro.,
O~ue. panjci~~ a Y. !111) pa,ra pesa ÇOlHador~a g5r.~1 4fr



DECRETOS,

Guerra haver noticia da dita Resolução. Dcos guarde
a V. m. De Casa .0 de Julho de '753.

Se..nnor Martinho de Aguiar e GOllvêa.
Ptdr() de Mrllo ~ AlIiliJr.

l\egistado DO 'Iiv. 50 da CODtadoria Geral de Gueml a foi. 155.

-------~--'---------
'ResoluçãtJ, em qUI! SI! !ieclarll , "lue ti ]urisdicçálJ dos Jltdo

tl!J gcr~e:r, 'nOS Py{)CUSOS crimút(J1!S dos :l!suntútas'1"olldo
são culpados pelos máos mfUztimmtos, com que prUlJilll
os Ass~nto~, nlio hl' priva,tiva, mas sim cU1lIulalivIJ

• (;0111 os Autlitoí-es gl'rae-s.

Fai' Sua M;:gestQÊ!~ se.rv,ldo por Re.soll'lção de ,a
de Junho ti~ste.anno em Oonsulra desra 'Júnta,·re.
gi!iradã' a fel. 90 ver-s. dó li vro 28 , resol ver, que, pelo
que roca aos A.'ls-e-ntds cónrrlltaoos de' prereriro com-a
Condirção lO, pllr-à o~ Voedotes ge'raes serem Juizes
privativas' ~es A!>senros, que a jurisdicção dos ditos
Ve~óres géhH~.; nos pto~s,"às {:rimina~s dos AsS'rn.
risras. q~a'Í\do ão eu.lptldos peles mãos rJ.1anlirnemos,
cbm que provéfu os Assénrõ's • ,não he privativa j ma!
sim 'cumubniv'a com 'Os Auditores geraes; ~e sorte,
que póde o A.uditor gerál càstighr ao Vedot gml,

-segundo a prevençã'" I. que Ifi verem estes excessos: e
que o Audit:ol' geral f~ bem em não cumprir a av~.

~atoria , 'e 'ordenar. que adira Condiç,ão 10 se nao
torne mais a estipular nos AsseAras, que se co~trala.

rem do cliro dià J 8 de Junho deste anno em dlanre;
excluindo se'inteirãméhre da -Cons-erv{lroria dos Vedo

'res O'eraes. 'nã'O sô alf cáusàs' é rrme'3 elos Ass'coristas e
rnai~ Officill.es8os iA sentos. mas' tàrnbern as caui~

.civeis. que dependellem dé 'd'iscussão Ofdinaria; r'r.
que de rodas as sobréditas causas aerão Juiies ptlV~~
tivos os Auditores geral~~ , 'sem embargo dc qualquer



C. A R TAS) ETC:

Regimento I Alvará, Resoh!ção. y orclem· , ou C(j)st"~
em conerario. Na Conradoria- g~rat d~ GueJr~ se v..~a

e registe e~ta. Resolu'ção de Sl:Ia M'agestade I' ct e~ seu
c.uln[)ri01flnto se ,.aponre o, qlJt .se. .offerece.r. LlibQa
27·de Julho- _de I7.53~, ' .

Com Ires Rubricas dos' Ministros d11 Juntll 4,s Tre$l
Estados.,

Re~is~ada DO l-iv.,3o do Registo das C>rdoos da CODtadoria (ii'era
a flll. 149 verso

---.-.-,-------
DçcretIJ , em. que u declara· ltáo ter lugar ~ fttStume-· do "

Reino nos officios·, 4ssim liberaes I como me-LbanicQ..S I

em que se r.tqut'r prapria industria, art~ e experitnfia ;
e que com a morte· dos que em· vidil os u.r'l!i~áo , ficiia..
lota!mente vagos •. para li'JJ,rN,!ente se provêre,1lJ nas pe;s..
soas mais p'~ri.'(l~ e e,«p~ritlle;ntad4s. I

S:Endo-me1prcseAte ", que·.()s .filhos das pessoas., que 1753
em sua vida ser,yír.ão os offieios e rninisterios. para
que se requer.. a propria industria. arte ,e experienGia~

pessoal, coma são Pilotos do,Alro e das Barr.as,. Pã.....
tr'Óes, Marinheiros,.. A'rchiteetos. Mestres .de Officios ~

e outros desta s,ernelhança, çostumão depois. da,.IDorte :
de. seus pai$ pedir carras dos rnesrn-os officias e mi- ~

nisterios" s..endo aliaS' ..impe.rítps. de.lks ; .e se tem
mandado passar a muitos. de que resulta detrimento ..
grave ao meu serviço e bem público.: ,H,ei por bom .'
decJarar em todos e quae&quer offiôos e ministerios, _
as~irn marítimos, como terrestres. para que se requer, .
apropria i.ndustria, arte e experiencia pessoal, ou sejão~),

liberaes. ou mechanicos" não tem .Iugar o costume' ,
do Reino, e com a morte. das pessoas-, que os ,servi- T

rem em vida peita sua, p>ericia, ficão.tot.alm{lnte vagos J

p~ra livremente se proverem '/nas pessoas mais perítas
e <:.xpe~iql.e!ltactas 1 'lue os .pe~telldeIeml; ~em que Oi



"

.J),~ C R E T Q S;

filhos Q@S 'proptiecarios tenhão direiro!.álgum, de:os
pedirem :ópradcand'o-se o me mOJflestes offieios I que
se observa, nos Contos do-Reino e,Casa , salvo pelo
pr,oprio merecimento, .arre I' indosnia e experiencia,

, com que serão admirtidos em c::oncurso. Pelo que
, o~dllmO I 'que 'mais ~e( não passem cartas I p0r Costume
do Reino, de taes affieios aos filhos dos proprietarios I

'n~fn para €ste fim se admittão a' justiti0ar no Juizo
" das Justificações do Reino; nem se acceitem petições
, de graça para se me consultarem sobre esta materia I

I, por quaesquer causas de equidade, que se represenra.
'rem: e as pessoas, que já estiverem encartadas por
sbnelhanre inódo, sejão ['ogo maódádas examinar nas
Repartições, a que pertencer j e aclialldo.se imperítos
é inhabeis pára pessoalmente exercirarem os 'officios
e ministerios, em que estiverem enCélrlàdos I sej50
privados uelh~s ~ 'e'recó.lhidas as Cartas, que se desno.

, taráó em seus Regi!:r s' ~ "e"os 'ofncios se-râo' provídós
por concurso nas pessoas mais habeis, perítas e expe.

, rim<mtacla's'" ~ ue '@S pér'teAderem., e pessoalmente hOIl.

- verem de e>""ercira1". ,A~ Juora· dos Tres' Estados o tenha·
'assim entendioo, e o faça executar, p~la parte I que

, lhe _tO,ca. IBd&m 3 de. !Agosto de' '75'3'
'-: (.0,14, Rubrifia dê, Str-a Mages/ade.

-- ~. Registàdo'uO' iv.,3'o da ;Oontlúlo~ia'goH,J a 1'01. 1'63. '

! J

'!R~solt/~áo sobre 'Se l1ão dar ,fallça á ame/mfe ,dos 'nWOS
Direitos', que se pagão 1Ja I Chanrellaria.

11753 Fai Sua Ma~estáde servido ~ór 'Resoluçã~ de 16
de Junho deste aOno I em Consulra 'desra Jt.ll1ta, re·
'gisrada a foI. 255 do liv. 28, não deferir a um reque·
rimento do M:lrquez de Penalva, 'de que na Cbao: el•
Ia.ria e niio acceite fiança á ametade do novo DireIto.
,como.lhe estilo:, com ,declaração, ,..que, só terá lugar·-a

,



C !.A- (l T'A S t ETC.

-,C~1!I duas Rubricas.i
I. . .

Re),jstadà no Iiv. 30 da C9nradoria .GeraL a f.h ~8,li •
li , I ' J

ekdu íva Oas fial'lçás naql;lelles' DlreitQs· t 'q e'se achá.
rem liquidas) e em que não houver questão sobre a.
sua importallcia. E por ,Resolução de .. 8 de Ago~to
do' mes~o anno j orden~ se observe a dIta Resoluçã •
se'm -embarg~ Ud-que..a '1gnta rf~z presente: ~ 'Sua Mi
glestade sobre el~f~ eI? ~Consultãr ~e'3 ,do rn~ mo me~
de Agosto) regIstada a foI. 137 verso d<> 1Jv. 29: e
que se ordene ao Superintendente d~s novos Direitos t

faça executar o §. 87 do seu ReglTnellto t que fala
sobre as fianças dos Direitos duvidosos j que» em
quanto se -não [decidem t nãq pa,~ãó -as J.:lartes~ N~
Contadoria geral de Guerra ""e veJao e regIstem estas
Resoluções de Sua Magestade; ~ em sew cump1'im~nt~
se'aponte o que se afferecer. LIsboa 10 de Setembro
de 1753. J

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

DtCrt!~ J pel9 qual u regulárá~ os tempos t m~ que báQ
«e partir as Frotas para os Estados Ultramarinos t fi
oquelles t em que hã~ de. 'f)oltar COIII 4S cargas para Q
Reino. ',

SEndo-me presentes os graves prejuizns, que se
tem seguido ao bem commum dos meús Vassallos
deste-s Reinos e do Estado do Brazil. da ·falta de
observancia dos Decretos e Ordens. que regulárã'o
a partida das Frotas t e o grande beneficio .-que o
commercio e agricultura de uns e 'outros Vassallos
receberáõ de partire,m as mesmas Frotas tão pppor
tunamente) que sahlOdo sempre a tempo de 'dei>tlli'em
recolhidos os fruros deste Reino. que neIlés costunÍ'ãG'
<::arregar-se; e voltando dos differentes PÓl'tos do Bra":
zil) com a mesma opportunidade J de trazerem frescoi

Duretl. J CarN., (Ie. eram. II. D



os f-r,utos deI1es, depois de se h;v/~rem ~ompletado

i1S colheitas, se recolhio ao Tej.o ame.s das tormenras
~. lnNerno, que ameação perigo sobre as Costas e
lo aria~ aos ..generos , quanç1o, .são descarregados p~lo
1~ropo ~as chuvas: SOIl 5erwrdo ordçn,ar, qUl:' a Frota
do J{io parta para aque1le Esta~o no primeiro dia do
~nez de Janeiro J e v.olte p~.çcisafllentt: deHe.,aTi o~

principios de Junho ~e cada um ann~. 9!!e ii Frota
da Bahia parta semelhantemellte no prtmelrp-de Feve.
reitO e volre daquelle Estado açé o fi91 S:\{:JPl1hp. Q!.Je
a frqra de Pernambuco parta cm 15 de Nov~mQr~ ,.e
yoIre daquelle Estado att 20 de Maio; e quç.! FroI~

f:io Pará e Maranh~o parta na mesma fórmél dt ,Lisboa
'lO J de Mflrço J e v91te d.aq,ueUes Estados aJé á pri4

rneira Lua do mez de Agosto J sahindo e voltandQ
em t~qos- 0$. ag,nos r.e.gularmence os Comboios nos
referidos tempo~ , sem q ue se detenhão a, esperar
quacsquer N'à (os. Porém nos casós ~ em qlÍe' nos tefe.
ridos Pórtos. do Brazil se fação promptas as Frotas I

ames de erem findos' os sDbr~diros" te'ttnóS; poderáo
livrcmente voltar, logQ que se acharem corrpletamente
hpedít~~ e qrre.,gadas; e porq~e a exper~encia tem
thdscrado 1 que a causa de s~ nao obse,rvare!n as Or.
8en , que até agora se expedírão a este respeito,
consistia em se não reduzirem as Frotas dos ptimeiros
annos aos termos devidos, e em ficarem por isso
~.esQr~naga~ d,es~ o pdncipio dos estl\bel~ciQlentos,

q ~ f.e fiz.erao p'lra a r.egular: Sou .QuÇ\·Q~i 6~rvi~1I

o.rden~r) .que a~ Fro~.as. qt,le ~e l\chão fqrél) slt v~
fet~JldQ , assim C9mo forem chegando, ainQa q4c~J~

pl'e.cisP fner.em aqui maior dilação do que li OfQ~l1a~
r.ií,l J Pilr1l d~pois ,sahirem nos rem paI) J que deixo aCI~a

regul~,Qos~ O Ç-9nsçlho Ultramarino Q tenha assim
At ndiqo! e fflla pont~fllmente execut;lr p~~a ~rte)

gl;} lh,ç t9CA, sPt3 ~mbflf~o de quaesql1er Reglmçn~os.

~ ll-lf.õf~, QCHÇtQs' , urdens, o~ ~srilo~ çontc:Irllla.
tr!' 18 p~ Novembro d~ J7 $'3· .

Com a {<u/lrün 4l ~t"J: _Mages.itJl/(.
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Rm/ufál) , etc qut u ordena, qut' omrk ar '1ntfas fMã.
oJseIJladas, ouit" Um iffeitu III merc!s-" pgr PU! SM
tgncedid~s. f

FDi Sua Mages1ade' se.nrida ~ RerohJ~ de 11 1753
de Novembro deste armo,. em Consulta desta JU'mt<t J

regisGad~ a foI. J8S vers. dol hv. 2:9. não deferir ao
requerimento do supplicame :. c que a Junta fique.
entendendo 1 que aomie as Tenças farão as~entadas,

assim tem effeho as mercês, por que são concedidas.
ainda que não cheguem.a ter cabimento os Tenciona-
riO$. Na Contadoria geral de Guerra se veja e registe
esta Resofução de Sua Magestaóe , e em seu cumpri-
mento se aponte o que se offerecer. Liwoa IQ de
Dezembro de 175.3.

Com. erres Ru!Jricas.

Regiltada.llo-livro 30 lia., Ordens da CODtaàoria Geral a flll. 272.

------,-----
Despacho da Junta d(JS tiru L/aus , em que se lularll

Hão u entmder o /llvorá. tle 13 de. Novembro de 1,6)'r "
tjlte anda junto ao Regimento das Duimas, nos 1uizes
de Fóra, por 1tão terem Superinrendencia dos ~lal1'() ~

meio por cento, immedialammle ti dila JUllla.

O S~'F>Crrntenxdente da. Cootworia geraL de Gttfr~ 1754
tenha entendido. que na disposição do Despaahor de /Íl
de Abril de T75J • eIlil que' se ordenou não admittisse
requerimento algum dos Ministros" que pedem certi-
~ões de Cbrrenres, sem cerciefã'o do RegrSfl1 gerat J na
forma. do Alvará de 13 de Novembro de 165 I , que
anda Junto ao Regimento das Decimas J se não com_ .

D2



DiÇRiTÓS.

prehend.em o~ llÍzes de Fp:a J que não t~m Superin.
tendencla dos Q!!atro e melO por cento lmmedillta á
JUt11a. como à tem os Corregedores e Ouvidores das
Comarca!? que são os de que falia o dito Alvará: eos
ditos Juizes de Fóra só são obrigados a appresentar
certidões de seu.s Corregedores. ou Ouvidores de te.
rem feito os lançamentos a' seus tempos devidos, e

~ -:' dado 'execução á tudo ó que· se lhes ordenou sobre os
~atrQ e meio por cento. E deste despacho mandará
pôr verba á margem do referido de 6. de Abril fi(lW'
Lisboa 18 oe Fevereiro. de 1754. .

Com tres Rup.iiw.
Registado no Iii: 51 da C=o~tad'or)a gereI à folJ 40,

--_._--_.-----.-. .
:Dtspacho da !junta "dos rt'rn Estadós iolite o q'u~ edeve

tJ!Jservqr .nt,J Contadoria geral de Guerra ,ia filta d4
Superrr./end'e1lte : ao fiue deu occasiíio a contenda I que

... ·houve· enlre Bernardo dos Santos e Mange1 da Si/v,
rAladores.

175+ NA ~~n~a~oria ~e~a] ~~ Guerr~ se continúe par
ora ~ fórma do despaçho. praticanâo~se nà fal~a do
S.upetin~endente pelos dOu$ Provedores mais antigos:
ç quando eIles discordarem. remetreníõ á JUllta o
negocio. pára que no Tribunal. se decida qual das
duas opiniõe1' se deve praticar. E isto mesmó ~e ob.
servará em todas as. determinações) ainda as que f9fe~

.) {da' ~c'onoini'a da Contad'oriaô' Lisbé>a 26 de Março
de '1754'

l\egi4k~a DQ liY~ si da CODtaloi'9ria "tral do GllerJ'~ a foI, 35 refi.
f f .' g

.. '1 " I' .



c • R. TAS, ne.
"

,Avi:fO do Cons-elho da Fazenda , que faz 111fI1ÇáQ de u11iO
Resolllçáo de Sua Mogestade , q1fe permil/"C livremente
todos os· jogos de Cnrtas.) e .mandtl que se náo tire de.::.
'lJtlSSf,t de quem der casa de jogo das Gat:UJs; tJ se detagou
aOrd'.liv. 5, tit. 8:2..

O Conde' d"e Unhão, Gent.H-Hom;~ da Camera 1754
de Sua. Magestadc , do seu Conselho e do de Guerra .,
Mestre de Campo, General de scms exerciws e Vedar
de sua Real Fazenda, etc.. Faço saber a V0S Corre-
gedor do. Crime de Bairro do ROGio I em cerno pela
Condição 13 dO' oontuto das CartaS' de jogar se per
mitte, que (i} Contratador' pederá metter as Canas I

que qui:zer, de quaesqLler partes, que .lhe forem ne
cessarias, e sellar com seBo do contrato, ou, qual-
quer (;lutro, que lhe estiver. beBl j as quaes Cartas
poderá trazer liv.remeFlte" sem. a isso lhe p,ôrem im
pedimento algum: e que com dIas, como com as dos
Estancas, se poder4 jogar rodes os jogos livremente:
e se não poderá tirar devassa de quem der casa de
jogo das ditas, Cartas do contrato: nem as· justiças
prenderáõ por isso; por quanto sómente o Conselho
da Fazenàa ,. e es MinisHos, qu-e para· (ste effeito
deputar, poderáõ cmtefldel' nesta materia , em que Sua
Magestade ~evogou a· Lei do Reino, por Resolução de
16de Maí9 do anno proximo passado de I'753. Pelo gu.e
se vos decla~a a xeferida Resoluç~o de Sua Magestad~1

para que a tenhais entendído) registeis e façais c?,ecu-
lar inteiramenté. Rafael daI SilVa de Oliveira o fez em
Lisboa' a 126 de Março de 175-4. Sebastião Xavier da
Oamá1Lobo o fez" eséiever.. P f' lU. r ',', r

, I "' .! [(i' I' pi 'Conde de Ul1h~o ..·· ! :,' .

.'
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Com Rubrica de Sua Mages/adl.

Decreto. e," qu~ u ordena s~ não admilaio» nem C01/sul•
. tem a Sua Magestade pelos 'lribunaes t ptliçots para

ren/meia de O/fic.ios. ainda que se/ão por ti/ulo de DO/fI
Religião J etc~ .

1754 Os Tribunaes J que me consultão J não admittão,
nem me consultem petições para renunéia de ameias I

~inda que sejrão PC?r título de Dote J Religião, paga.
'mento de credores em falta de outros bens J O\l por
outra qualquer causa pia J ou privilegiada j nemrefor.
mem as Consultas feitas sobre esta materia» em quanta
eu não for servido mandar o contrario (I). O Conse.
lhGl da. Fa;zencla o tenha assim entendido» e ()" faça
executar pela parte J que lhe toca. Li..sbaa 2"0 de Abril
de 1754.

Registado no li.,. 31 da Contadoria Geral a foi. 77'

___--0- _

Ruo!uçaJJ d~ Sua Mage'stade se!Jre o não se querer estar "I

7unta dos 'Ire! Estados pelo titulo de Senhor I de que
a Scnbor D-. João» filho do Sermissimo 8mhor lIifanie

. D. Francisco J (l-sa'Ua c'r!I u,"a pctifá'o» principiando pelas
. palavras sq;uintis: Diz o Senhor D. João.

175+FOi ~SHa Ma.gestade servido. I:JGlr Resolldljão d~ 3°
ec Abnl"ecste :mno-em ComUilta desta JUllla, r~gIS[~.

e a·faL. J 9>3 00 liv;, 29- .. resalv€r I <}!Ue. a den~waçao
de Senhor he titulo I que' pçneru:~ ao sU13plicali1t~ para
deIla usar, em to~ 06 lugares e papeis I na confar-

(I) V. Decrett. de 3 de Junho de J6~J I ;8 do Outubro de 1649i
e 27. do mesmg. de J705.
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midade do Dffre/o de 19 de Maio -de 1750-. e obser
vlIncia, que assim o tem praticado. Na -Contadoria
geral de Guerra se veja e registe esta Resol!Jção de

_Sua Magestade. e em seu cumprimento se apome o
que se offerecer. Lisboa 9 d~. Maio de 1754'

, Cem df/as RllbrialS.

1\egistada no liv. 31 cLi& Ordens. da Contadoria Geral a foI, ••

---------
btcreto, por onde Sua Magu/ade declarou os Alvarás

nel/e conteúdos, a respeilo dos qualro e meio por cenlo.

EM Consulta do Conselho da Fazenda de :5 de
Fevereiro deste anno fui servido resolver no dia da
data deste. que sómente se pagasse ~atro e meio
por cemo da terça parte dos ordenados. concedidos
nos Alvarás de 29 de Dezembro de 1753 • e 4 de Ja-
neiro deste anno para a repartição do mesmo Canse.
lho e dos Secretarias de Estado; sendo esta mucê
pessoa.\'para os Ministros e Offi~iaes • que aClu:tlmente
servem; porque os que forem providos de novo, hão
de pagar por interro de toda a importancia dos orde.
nados: Sou servido'declarar. que 'a mercê J feira -aos
Ministros e Officiaes da Repartiçãe da Junta dos Tres
Estados ~m J 4 de Junho de 1753. para que sómente
pagu~!TI quatr~ c meio por cento s ordenados. que
levavão 'ames do A/vará de 13 de Julh'O' de J75' J h~
tambem pessoal para os Ministros e Officiaes. que
actualmente servi rem; ,e devem pagar por rllteiró J os
que de novo se proverem. de toda a importancr.t dos
ordenados. concedidos no dito .I1/vará de 13 de Jnlho
de 1:;51 : nã'O se comprehendem;do ri€sta ne:€l~faç~ . ,
os Depurados da Junta .' qml D;u.nca diéve~ pagai' <iilJ~\6,
tto e meio pur c~(:)t{J: d.e suaS'. l;mtin-~)lia:s. cOQfor1lll'~ á

Resolufão de 12 fi{ Fev~1fi~(), de L75~.o: A B\es:tnã l~'J1ta
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dos Tres Estados o tenha assim entendido. e .ó faç,
eXecutar pela parte, que lhe .toca. Lisboa' 20 de Maio'
de 1754' .

.CQ111 Rubrica dt Sua Magestadt.

Registado no liv. 3'1 da Contadoria 'Geral a foI. 56 verso

----::.._-------....;..--
Aviso, tm que se ptrmifte.. que os 0f/iciaes dos Terços

Au-â/iares e Ordenanyas possáo trazer galão dt afIro,
. ou prata nQs seus chapeoI. \

SUa Magestad~ ha por bem declarar» que os Offi.
ciaes dos Terços Auxiliares e das Ordenanças I que
llodão com os Officiaes dos Regimentos pagos, podem
usar de galão de ouro. ou prata nos seus chapeos (I):
o que participo a Vossa ExcelleHcia de ordem do:
mesmo Senhor, para que fazendo-o presente n{) Con
selho, assim se execute. Deos guarde à Vossa Excel.
lencia. Paço de Belém 4 de Julho de 1754-

Sebasliág Jo-sé de Carvalho e M~l/o. '

Senhor· Marquez» Estribei-ro Mór.
Registado no livro do Registo da Secr~taria de Guerra deste anno.

-_._---_.-::------
J?esolufão, por onde se de/.ermi'11Ou, que se observe odisP'~{O

no' Cap. 65 das.,novas Ordenanyas , pelo qual se prob!Ut·
Je (U/livetll fossos J contrfl.euarpas.e muralhas das Pra,·
fas.

1754 FOi Sua Magestade servido por Resolu~ão ~e 4
de Julho deste anno em Consulta desta Junta, regista

. da a foI. 253 do liv. 29, resolver se observe o disl?ost~

(ILY·. ~l'aglD, !li 21 d•. l'4~o de J74~ 55. 5 ~ Eh
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no Cap. 65 das novas Ordenanças; pelo qual se pro
hibe se cultivem fossos J contra-escarpa~ e muréllhél~

das Praças: e mandar declarar, que assim o manda
observar por Aviso de 12 do dito mez, J}'lra que o~

Governadores Glas Praças assim o executem, e se não
utilizem dos ditos lugares, nem os das Armas os
repartão. mandando-lhes expedir as ordens pelo Con
selho de Guerra. Na Contadoria geral de Guerra se
veja e registe esta Resolução de Sua Mngestade , e
em seu cumprimellto se aponte o que se offerecer.
Lisboa 17 de Julho de 1754'

Com cinco Ruhricas.

Registada no Iiv. 51 das Ordens da Con~adoria Geral a 1'01. 136 I'ers.

Decreto J em que se exlfngllíráo os t1'es AlmoxariftS das
Materiaes J i'v1al11imenlos e Ribeira, que bavia nos
Armazel1s: dete1'!lúnando-Je. que os despachos i que SI!

passaviio, na fórma do Regimenlo , para os ditos Alma-.
xonfes jaurem enfrf'gas, se fação direi/Clmen/e para
cada um dos Assentis/as pelos generr,s J que for obrigad~

a eI1tregar J depois que os Assenlos conerem.

POr Decreto dI\. data deste: Fui servido dar pro
videncia para se formarem Assemos dos Materiaes e
Mao[i~ntos necessarios para os Armazens de Guinê
e Indi~; e pórque os Assentistas hão de fazer as en
tregas por rniudo aos tempos, que forem necessarias.
ficao sem exercicio os tres Almoxarifes dos Matc_
riaes J Mantimentos e Ribeira, que hu' nos mesmos
Armazens: e por tanto sou servido extínguir os ditos
tres afAcios do primeiro de Janeiro de 1755 por dian.
te, dia, em que hão de principiar os As entos: e
mando que todos os de pachos, que actualmente se
passão na fôrma do Regimento, para os ditos AI.

Dure!!. ~ Caril. J fie. eram. 11. E
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Jn'oxarif~s fazerem em:tegas , se fação direitamente para
cada um dos Assenti§tas pelgs generos J que for abri.
gado a entregar, depóis que os l\ssentos correrem.
Ficaráó porém servindo os tres Escrivães dos diros
Almoxarifados: e terá cada um delles um livro nume•
.Jado e rubricado por um dos Conselheiros de minha
Fazenda, no qual lançaráó as despezas e entregas, que
fi~erem os respectivos Assentistas, accusando 110 mesmo
fivro os despachos do Conselho, Vedar da Fazenda,
(lU Provedor dos Armauns , que os mandarem fazer,
com as suas datas; assignanôo no mesmo livro os Df.
ficiaes e pessoas, que receberem: e nos taes despachos
porão verbas de como se fizer1ío as entregas nelles ar.
denadas, e os guardaráõ á linha; e dos Assemos dos
livros passaráõ conhecimentos em fórma a cada um
dos AIlsentislas, os quaes serão rubricac10s pelo Pro•
.vedor: e feira a conta pelo preço dos Assentos, lhes
.pagará o Thesoureiro dos Armazens em dinheiro de
contado as suas importancias dentro de dous mezes
precisos, sem dependencia de outra qualquer formali.
~ade, ou solemnidade de arrecadação: porém á mar
gem das entregas, feitas nos ditos livros, se porão
verbas de como se passárão conheci mentes aos Assen.
tistas, para haverem seus pagamenws, as quaes elles
assignaráõ. E quando o Thesoureiro dos Armazens
der conta nos Conws J se correrá a ementa da sua

_ despeza cam 05, livros das ditíls entregas J que duraráõ
por um anno some-me, e com os despachos, 'por que
elIas se fizerãEl, que hão de ir á linha juntos com oS
mesmos l,i VJ:OS. O Conselho da Fazen€la o tenha assim
entendido, e faça executar, sem embargo de qualquer
Lei, Decreto, ou Resolução em €ollrTa.rio. Belem 30
&lC Agosto de q H •

.cOll'J Rubrica de SUR Magesladt.
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Decreto J em que se u/tlhdecell a jór",a J como u bão dt
arrematar em cada anno os lIIaleriaes e ma~t/ifl1mlos.

que firem necessarios para (J expedielrte de lodo o Aru
na! e Armadas.

POr Decreto do I de M~io de r753. depois de
extincta a cornmissão da Marinha: Fui servido ordenar
a fórma J com que se havião arrecadar as consignações
dos Armazcns • reservando para outro Deereto a pro
videne::ia das compras dos materiaes J mantimentos e
mais gcneros. necessarios para o seu expediente J no
qual se acautelassem os prejuizos de minha Fazenda
e de meus VassalIos: e mandando considerar esta..
mater'ia por M.inistr.0s do meu Conselho' J e por otlt.r 's
pessoas práticas e ·experimentadas .nella: Sou sçrvidll
ordenar, que o Provedor dos Armazens. por todo
o mez de Março de cada um anno. seja obrigado a
remetter ao Consdho da Fazenda relações separadas t

claras e distinctas de cada um dos generos. assim
de materiaes J como de mantimelltOS, que forem ne
'Cessarias para o expediente de todo o Arsenal e.Ar..
madas no anno seguinre • tanto ~os que produz o
Reino e Conquis.tas J como dos que costurnão vir de
Reino EstrangciFOo E examinando-se no dito Con
selho as referidas relações até r 5 de AbriJ, dirni
nuindo.se dellas tudo -.0 qoe for e.xcC$sivo. se fixa
ráõ Editaes de 20 dias a-o menos para se rematarem
os materiaes e mantimenros necessarios, com Assen
tos paniculares J cada um sobre' si: bem entendido t

que da enxarcia se ha de fórma·r um Assento"; outm
do1erro ·em ancoras grandes e pequenas J e .em pre
gadura grossa e miucJa; outro de breu, alcatrão e
pixe; outro de lonas J brins. fileles. linho e csropa
'em rama, e outro de artilheria) armas) balas e

E 2
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granadas J ao qual se ajuntará o chumbo em pasta J

e o ferro em barra -' ou verga J quando for preciso.
Do m'esmo modo se distribuiráõ os Assentos dbs man.
timento , formando-se li m de toda a casta de carnes,
õlssim do Reino J como de Irlanda; outro de toda a

-ca ta de legumes J em que entre arroz J manteiaa e
outros semelhantes mantimentos; outro de toda a
casta de liquidas; e outro de roda a casta de peixes J

.sêcc.os e salgados. E findo o tempo dos Editaes J se
rematará cada um dos diws Assentos á pessoa, que
paI: menos preço se OBrigar J até 15 de Maio de cada
um anno J com as Condições J que baixão juntas,
assignadas por Diogo dê Mendonça Cone-Real, do
meu Conselho J Secretario de Estado dos negocias da
Marinha e Dominios Ultramarinos; sendo sempre os
Rematantes advertidos dos Decretos e Resoluções,
que ha sobre os conluÍos e companheiros J que se ob.
~ervaráõ inviolavelrnente nestes Assentos. E com as
mesmas Condjções e precedencia de Editaes de 20

dias se remataráõ logo os Assent-os dos materiaes e
(mantimentos necessarios para o anl10 J que vem J de
3755. O Conselho da Fazenda. o tenha assi m enten·
dido J e faça logo executar J sem embargo de quaell.
quer Lei~ J Regimentos J Decretos e Resoluções em
contrario J que todas para este fim sórnente revogo.
:Belém 30 de Agosto de 1754.

Com Ruhrica de Sua, Magestade.

CONDIÇÕES

Para os ASSf1110s dos Armazens.

] TOdos os rnateriaes e mantimentos J qne se
7ematarem. hão de ser da. primeira sorre, qualidade
e bondade; dos mélhores sitios e fabricas t em que se
~stlJrnarern preduzir e fabricar) assim 110 Reino,

/
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como fóra deUe. O que assim se d.ccIarará no acto da
arrematação.

2 ~e as quantidades rematadas hão de estar
promptas nesta Côrre no J de Janeiro do anno seguin•.
te I pala os Assenristâs fazerem entrega dellas I todas
as vezes que se pedirem; e no caso Cjue fnirem, se
compraráõ á sua custa, aonde quer que se acharem:
e sendo estas compradas de qualidade inferiOr", paga.
ráõ por seus bens o damno) que sentir a Fazenda
Real.

3 ~e as ditas entregas não hão de ser feitas por
junto, mas sim por panes, das porç~ es, que forem
necessarias' I para continuar o serviço da Ribeira e
provimento das Armadas;.

4 ~e todos os matcriaes e mantimentos antes
de recebidos hão de ser approvados na fórma do Re
gimento) com assisrencia do Procurador da Fazenda;
e depois de entregue se passará conhecfmento a cada
um dos Assenristas I na fórma determinada em outro
Decreto; e do dia) que o ti ver corrente a dous mezes
precisos) será pago com dinheiro de contado pelo
Thesoureiro dos Armazens.

5 ~e cada um dos generos rematados será pre
cisamente recebido por todo o anno do Assento: e se
no fim delle houver sobejo) passará para o Assentista
seguinte pelo mesmo preço do A.senro, sendo pri.
meiro approvado na fórma referida: e em quanto se
não fizerem as ditas approvações e entregas, correrá
o riaco de rodos os rnateriaes e mantim ntos por conta
dos Assentistas.

6 ~e os- Assentistas) que receber( m alguns ma..'
teriaes. ou manti mentos de seus antece. sores , os dis
penderáõ em primeiro lugar. para qlle se não cor
Iompão ) ou damni fiquem: e fazendo ,o contrario.
s~rá por sua conta o damno e corrupção) que adqui..
'IIrem.

7 Poderáõ os Assentistas usai: dos Armazens)
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que Sua Magestade tem destinados, para se recolhe.
rem os materiaes e mantimentos do Arsenóll e Arma.
das J elegendo para cada um um Fiel, pago á sua
cust" J que tenha a chave. e faça promptamente as
entregas a todo o tempo, que se pedirem.

·8 ~e as approvações e entrega dos mantimentos
hão de ser feitas dentro dos Armazens pelos Officiaes.
a que toca. em presença do Capitão de Mar e Guerra
da Náo, para que se recebem, e depois de approvados
se hão de em ba rrilai" e ensaccar á custa dos Assen.
tistas : e sem embargo desta diligencia, se tornaráõ a
examinar, quando se abrirem da Barra para róra. ou
ainda dentro do Rio; e achando.se, que não tem a
conta J peso e medida, q\:lalidade e bondade. com
que farão approvadQs e recebidos. farão os Capitães
de Mar e Guerra actos judiciaes do que acharem,
Com as pessoas do Regimento e estilo; os guaes re·
metteráõ ao Conselho da Fazenda • para proceder,
Como for just.o, contr"1 as peSsoas e Officiaes. culpados
na falsificação, ou diminuiç'ão dos mantimentos.

9 ~e de todos os gel}C(os , conrrat"dos para estes
Assentos, se não pagaráõ direitos alguns nas Alfa,o
degas e Casas tribl1tarias ·de SUIl Magestade, assim
dos que vierem 'de -fóra <10 Reino, como do interior
delle-; para o que se remctteráó estas Condições com
as ordens necessarias para as ditas Alf.'lndegas e Casas,
sem embargo do DecretEi de 1710. que dispoem o
contrario, o qual Sua Magestade re~oga para este fim.
E para qae o Commercio e Navegaçíic.:> dei.te Reino e
Conquista seja favorecido, e tenha .pwmptos. e,:n
commasa. os gelH~ros necessari0S para a construcçao
de sel1s Navios e ma+s emba'rc-ações : ·Concede SUl

Magestlide I que 11S pessoas", que rematarem 0S Assen
tos 'de Artifheria) armas. balas, 'grlit.1ada:s • ,ancoras
grandes e 'pequenils, alcatrão, brel:l, Ipixe. mastrOS
e vergas de toda a ?;rossma, lonas. fileles, linho
canhamo. e estopa em rama -e eaxarcia de roda a
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casta. possão introduzir para esta Côrte não só as
quantidades .. pesos e numeras dos ditos generos • que
tiverem rematado. mas todas as mais, que quizerem»
sem que dclles paguem direitos alguns, durando o
tempo de seos Assentos: e sómente nQ fim delles
pagaráõ os direitos dos que lhe restarem, e n110 perten
cerem ao Assento. fltzendo_manifesto [;Jas Alfandegas
e Casas) a que pertencer, debaixo da pena do com-
n1isso. .

10 Q!!e, sem embargo das ditlls liberdades t serão
sempre os Assentistas obrigados de despacharem ordi
nariamente nas Alf:mdegas e Casas, a que pertencer»
todos os generos livres, que introduzirem, pagando
ós emolumentos, que deverem aos Off1eiaes dos despU'
chos; e fazendo-se a conta aos direitos. que liv'rao
por virtude desta Condição, e que não eS1avão já.
privilegiados: os quaes se lançaráã em um livr.o t

separado deste privilegio. para> a todo o tempo constar
quanto imporrão, e com este interesse se hlzer conta
no Conselh0 da Fazenda ao preço dos futuros Assen-
tos: Como tambem para peJo mesmo livro se fazer
desconto aos Contratadores dos direitos, que actua~

mente estiverem arrendados.
I I ~e a permis$ão t concedida- na Condição 9»

de se poder introduzir, livre de direitos, mais gene
TOS, que os rem21tados, dos expressos na dita Con
dição,. se entende, que cada um dos Asse.ntistas poderá
introduzir sómel1tc aqueUe genero, que tiver rcma
Itado, e não poderá um introduzir o gene.ro) que tiver
rematado outro r e no caso que o intreduza.• pagará.
os 'direitos devidos, ali incorrerá na -pena dos desca
minhos: bem en emii'do , que e ta permissão da maio
ria dos Assentos sórnel1te procede nos a neros, €xpres
~amcnte declarados na di a Condição 9; porque de
todos os outros, ue nella- se n~o declarâo, .se .hão
de pagar os direlros devides de rodo o numero) peso,
conta e rocei,ida , que exceder a., quantidades Femata
das pam o A,sento.
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12 Qye se passará Alvará, assignado pela Real
mão de Sua Magestade I para se cumprirem invio.
Iavelmente estas Condições: e de qualquer falta, que
houver, se pagar o damno e interesse, que os Assen.
tis tas sentirem. Belém 30 de Agosto de 1754-

Diogo de Mendonça Corte- Real.

---------
Decre/o I por onde Sua Mages/ade ol'Jmou , que lia Mesa

dos .I1ggravos da Casa da Supplicayão se decidisse a
con/(!I1da, que bouve entre () Corregedor do Bairro dos
Remo/ares e o Corregedor do Bairro do Rocio J sobre
a qual del/es per/meia a serventia da Conserva/afia do
Senado da Gàmera.

'S Endo-me presente em Consulta da Mesa do Des.
embargo do PclÇO a dúvida; que se move entre o
Corregedor do Crime do Bairro dos Remolares J Ma.
noeI (Çonçalves de Carvalho I e o Corregedor do Cri.
me do Bairro do Rocio, Manoel Estevão de Almeida
de VasconceIlos Barberino, sobre a qual delles per
tence a servencia da Conservatoria do Senado da Ca
mera desta Cidade, que ánda unllexa ao Corregedor
mais antigo, pertende'ndo cada um dos sobrediros
preferir na antiguidade: Hei por bem, que !la Mesa
dos ~ggra\'os da Casa da Supplicação , ouvidos esres
dnus Ministros, se julgue á sua antiguidade (J). O
Duque Regedor o tenha assi entendid J e fap "execu.
taro Belém 29 de Novembro de 1754-'

Com Rubrica de Sua Moges/lide.

Registado no 1iI'. da Secretaria de Estado a Iol. 104 , e no da
Relação a foI. 272 •

.. (I) V. Assent. de lã de Fevereiro de 1755.
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Resolu(ão , em que st determina, que as Igrej(u per/m
UtIles ás Forlificafões , (omo partes dei/as, são com
prehmdidas 110 §. 2. do Regime1110 de. 7 de Fevereiro
de 1752.

FDi Sua Magestade servido por Resolução de 16 de 1755
Dezembro de 175+ em Consulta desra Junta, registada
a foI. 269 do liv. 29. resolver, que as Igrejas penen-
celHes ás Fortificações, como partes dellas, são com.
préhendidas no §. 2. do Regimento de 7 de fevereiro
de I.752 " e na confor,midade delle man,da dar provi
dencia sobre esta obra, ordenando no Sargento Mór
de Batalhas, encarregado do Governo <ias Armas da
Prov incia do Mi nho, que faça reparar a Igreja J de
que se trata .. Na Contadoria geral de Guerra se veja
e registe esta Resolução de Sua Magestade; e em s~u

cumprimento se aponte o que se offerecer. Lisboa S
de Janeiro de 1755. ,

Com Rubricas dos Deputados da Junta.

Registada no Iiv. 51 das Ordeus da Contadoria Geral a 1~1._245..

-------

Aviso, a que se refere o Decreto de 10 de Março de I'Z5f.

lLLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR.. .

SUa Magestade he servido, que Vossa ExcelIe~cia' r 755
passe' logo as ordens necessarias, para que toda a
fazenda J encomrnendas e faro, que vier na Náo de
querra , chegada do Rio de Janeiro, de que he Com
mandante o Capitão de Mar e Guerra, Gonçalo Xa-
vier de Barros e Alvim, se descarregue rodo ,. sem.

Durelt. J Car". , etc. 'fomo 11 F
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intervenção dns partes t para os Armazens da Casa da
India, com assistencia do Consdheiro da Fazenda t

a' que pertencer, o qual receberá as chaves dos Ar.
mazens, em que tudo ficar fechgdo t €m quanto o
dito Senhor não der providencia da fórma , com que
se ha de entregar a dira fazenda. encommendas e faro.
E outrosim ordene, que a dira descarga se faça desde
a;; nove horas da manhãa aré ás cinco da tarde, em
barcos grandes, para mais faci lmente se expedir: e
porque nestes dias não !la CooselbG> , tantQ que o hou.
ver. lhe participará Vossa Excellencia esta ordem, a
qual se praticará inviolavelm€l1te em -rod~s as Náos de
Guerra e Combois, que vierem dos Brazís, ·lndia.
Mina e Guiné, em quanto o dito Senhor não mandar
o contra.rio. Deos guarde a Vossa ExceIlencia. Paço
a 8 ele Março de 1755.

Diogo de Me1tJo1tf,a Corte. Real.

Senhor Conde de Unhão.

---------

.Decreto, e!ll qúe se recommendao as Leis e Aviso lIel/e
referidos t 6 determino', que toda a rplrJ!idt1de de fazellda,
em fJualque" fórma conduzida. que se despachar na Aifan.
dtga, feja ~(j.mir.ada pC/()S Officiaes mI/e tl<pressados.

SEndo"nie presente. que o extravio do Otlro e pe..
dras precios~s. que vem dos Brazís, India e ourras
Conquistas deste Reino, e a Introducção dos generos
prohibidos, se tem facilitado pelo descuido da aber..
tora de rodos os far~os e vazilhás, que deixão de
fazer e eJGarninar _os. OffiG'iaes das Alfandegas e Casas
tributarias desta.Côrte e Reino. e li'e1a omissão, com
que se costomão haver os Ministros nos exames, que
em sua presença devem mandar fazer nas Pontes da
Alfandega e da Casa da India • conforme as Ordens,
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que para este fim se lhes tem pa5sado t pondo.se deste
modo sem observancia a disposição dos Foraes e Hegi
mentos das mesmas Alfandegas t e execução da lri de
16 de A_~ójto de 1722, e de 24 de Dnwzbro de 1734. e
outras mais, pertencentes á mesma arrecadação. com
um detrimento grave de minha Fazenda; para evitar
este damno: Sou servido ordenar, que em nenhuma
das Alfandecras e Casas tributarias de meus Reinos

'0

se dê despacho a fazenda alguma. de qualquer pes!\oa
que seja, por maior e mais aha condição que tenha,
sem que primeiro se abrão na presenç'a dos Officiaes.
a que pertencer, todos os fardos. pacas. caixas.
barris e outra qualquer vasilha. por minima que seja j

examinando-se em presença de rodos, se as peças.
rolos. Oll embrulhos constão todos da mesma quali~

dade de fazenda. que mostrão no exterior: pata o
que se desembrulharáõ todas as vezes, que: f5> neces
sario. ainda que as fazendas estejão empal:. ti! s e co
zidas. E os Officiaes t que omittirem esta abertura
e exames. ainda que seja em' f,1to usado. perderáõ
~eus offieios , ou o valór delles, se forem serventaarios t

que se' darão em vida aos denunciantes, e ncará6 in
habilitados para mais me servirem) aI-em de pagarem
por seu~ bens o damno anoveado. que sentir minha
Fazenda, na fórma do Regimento della e Lei do
Reino. E quando eu for servido mandar dar algumas
fuzendas livres de direitos, se darão sómente aquellas.
que forem expressamente declaradas no corpo das
Ordens) por suas quantidades, qualidades) marcas e
numeras, fazendo-se em rodas o mesmo exame c
abertara acima ordenado~ , sem que se dê credito
algum a éonhecimentos, ou carregações)' qUé se
appresentarem de fóra. E pelo que pertence á descar
ga das Náos de Guerra e CQmbois das Frotas, e ou
tros quaesquer Navios mercantes, que vierem dos
Brazís, ou de outras alguma Conqlli tas destes Rei
nos: Sou servido, que in'liohrveImente le observem

, . F 2



D E C'R E TOS)

as ditas Leis de [6 de J1.g0J/o de' [722 J e de 24 dt
pezem1Jro de 1734» com todas as Ordens» que se
tern passado sobre a sua execução. fazc\1do.se na
Ponte da Alfandega um rigoroso exame e busca em
todas' as pessoãs» de qualquer qualidade e condição.
que s·e1ã.o» abrindo-se e vazando-se rodas as vazilhas,
em que 'trouxerem seus fatos e encomme!,das» ainda
que sej'ão de farinha de páo, ou de outros generos
semelhanres. E como por Aviso do Secretario de
Estado, Diogo de Mendonça Cone. Real» de 8 do
corrente. tenho ordenado ao Conselho da Fazenda a
fórma , com que hão de descarre-gar para a Casa da
lndia as Náos de Guerra e Combois das Frotas) que
vierem dos Brazís e de outras Conquistas: Hei por
bem» que o dito Aviso se cumpra» como parte.deste
Decreto; e que» depois de recolhida rodil a fazenda
no Ar1T!a;'f~m fechado, que dispoem o dito Aviso» ,se
mande ~Rnr e examinar em presença do Conselheiro
assistente ~~ dos dous Ministros, que residirem na
Ponte, I com o mais rigoroso exame, pelo que per.
tence ao ouro e pedras preciosas. para se fazer toma·
dia em tudo o que se achar extraviado) que costu·
ma· vir escondido e misturado com os generos ~e

menos importancia I e no circulo inrerior das vazl
lhas em bainhas de couro J ou panno J que fingem
a:rcos J e nos vestidos mais vís dos escravos I assim
vestidos J corno entrouxados. E vindo alguns çurr?es
de prata. ou caixotes, assim pela Casa da Indla,
como pela Alfandega, em que se costumão dar livres,
se remetteráó todos» com Guardas das mesmas Casas,
para a Casa da Moeda. aonde se lhes fará a mesma
abertura e exame J em presença do Provedor» T~e-,

soureiro J' Escri\'ão da Mesa J Fiel do ouro e primeirO
Ensaiador; e achando-se» que trazem no centro ouro,
ou pedras preciosas desencaminhadas J se fará dellas
fomadia na fórma da dita Lei i e sent:Jo prata simples '.
se entregará livremente ás partes. E f~itos assim os
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ditos exames, usará o .Conselheiro:assistente da juris
dicção, que lhe tenqo concedido J para dar livres aos
Militares .e Marinheiros das Náos tu'do o que pru
dentemente arbitrar· lhes he Ilcces:sario _para seus usos
dos generos _permittidos, .mandando remetter para, a'
Alfandega tudo o que mais trouxerem para negt1léio.
ou o que pertencer a Mel'cadores particulares; 'pois
uns e outros devem despachar regularmente J pagando
os direitos devidos na Estação, a que toca. E os Mi
nistros J 'que não cumprir~m J ou forem negligentes,
na execução deste Decreto, incorreráõ na minha Real
indignação. e serão privados de meu snviço. O
mesmo Conselho da Fazenda' o tenha assim entendido,
e faça logo executar com todas as Ordens necessarias t

em quanto eu não for servido dar maior providencia.
Lisboa 10 de Março de 1755. '

Com Rubric~l ~e, St~a Mage~tade•

. Regi.tado no Iiv. da Secretaria de Estado a foI. 10~ verso

Aviso SObrt a mesma ma/eria do Decreto an/uedm/e.

lLLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO S~NHOR.

SUa Magestade he servido J q~e todos. os'~ofres , 1755
que vierem na Não de Guerra. presentemente chegada.
do Rio de Ja.neiro, ale.m dos que trazem O, OlHO. do.
Regis,to ". se r'ecolhão e descarreguem logo. para a,
Casa d·a Moel ~l , ainda que só tragão prata. t= que na.
mesma Ca a , e "brãp em presença do Provedor .. Tihe
Soureiro e Escrivão da Mesa, examinando*se rio:oro_
sameilte tiJdo, quanto nelles vier; e achando-se ~ que
he prata sihJples '. se entregue a q~em pertencer: . rpas
havendo neIles ouro, ou pedras pJeciosas " fóra do
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R<feristo e do Manifesto, se faça tomadia em todas
n:\ fórma da L~i novissi'ma; e que o mesmo se pra~
tique com os cofres e çurrões de partes, que vierem
oa descarga J feita para a Casa da India, remettendo.se
logo c.om dous Guardas á Casa da Moeda) para ncHa
se fazer a mesma abertura e exame. Vossa Excellencia
participará esta Ordem ao Conselho, para que logo
a faça e:jCecutar, com os despachos e providencias
necessarias, porque assim o ordena o mesmo Senhor.
DeQs gLJarde a Vossa Excelleneia. Paço 10 de Março
de 1755. :

Senhor Conde de Unhão.

Detrito» em que se determina náo poderem ss Offtciaa
dos '1ribunaes urvir seus riflicifJ..S, sem primáro tirarel/J
C.zrtas, 0/4 Il.f.vorás em Nome de Sua Mages/llde I e
paKf~rem flS Direi10s novos c velhos ue deverem J '071

forrl1e os Regimentos e Regras da Chance/laria.

A Junta dos Tres Estados tenha. entendido, qu;
na sua Repartição não pôde servir pessoa alguma I ate
o m~nor Offieial , ou seja provído de novo, ou reCOIr

duzido, sem prim~lro rira-r Carta, ou Alvará em meU
Nome j e pagar os Direitos novos e velhos ~ que de-:r,
conforme- os Regimentos e Regras da Chancellana,
e as minhas Reaes Resoluções, tomadas sobre a natu.
reza dos emolumentos, que devem pagar Gabellas,
ainda que sejão Offieiaes nomeados pela mesma Junta,
ou por quaesquer pessoas da Repartição deJ1a, que
poder fenháo de oS nomear e prover, com tanto que
os nomeados t ou provídoll [evetn ordenados á custa
de minha Fazenda. ou emolumentos á custa das par..
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teso A mesma Junra o faça as-sim ~ec!:Urar na sua
Repartição, ordenando, que rodos os sobreditos tirem
as referidas Cartas, ou Alvarás no preciso termo de
(res mezes, contados da data deste ~ findos os EJ'uaes j

não poderáõ servir os respectivos lugares, que OCOI

pao, sem que, para cessar o exercició de~tes t seja
necessaria nova Eieclaração: e pelo que pertence á
cxtracção das Canas, que se devem expedir pe1~s

outras Repartições, fui servido prover na conformI
dade dos Decretos, cujas copias ltaixão assignadas
pelo Offieial maior da Secretaria de Estado dos Nego
cios do Reino, Manoe! José de Aguiar. Lisboa 18
de Abril de 1755.

Com Rubrica de Sua MagCJlade.

Li... 51 das Ordens da Contadoria Geral de Guerra a foI. 322 vers,

---.;.-----

Decreto, em- que se tstabelece a jórma dos Processos do
crime de furto.

SEndo-me presenfe, que oa Cidade de· Lisboa e
suas visinhanças se tem' commcttido, depois da ma
nhãa do dia primeiro do córrente, execrandós e sacri
legos roubos; profanando-se os Témplós) a saltándo..
se as casas, e violentando-se nas ruas as ' pessoas. que
por ellas procuravão salVar-se das ruinas clo~ edificios)
cO,m geral esc.andal0 não só da piedade Christãa • thág
ate .da humanidade: E considerando, que semelhantes
dehctos pela sua torpeza, fazendo.:.~e indignos do fai.
vor dos meios ordlIJarios, requernn atltes indispéfi.
s&velrtlente um prompto e sevéro cal;tigo. quê fu~a
Cessar logo tão horrof0so escandalo: Sou ~ervido,

que todas· as pessoas, que houverem sido c forem
comprchendida& nos sobreditos crimes, sendo autua
das cm Processos simplesme.nte "erbats) pelos-quut
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conste de mero facto, qué com effeito são reos dos
referidos del-ictos, sejão logo successÍ\'amente remet.
tidos com os ditos Processos verbaes á Ordem do
Duque Regedor da Casa da Supplicação. O qual-no.
meará ram bem logo e successi vamenre os Juize~, que
se costumão nomear em semelhantes casos, para sen.
t.encear~m tambem , sem interrupção de tempo, todos
os referidos Pr.ocessos verba-es;-e as sentença, por elles
~roferjdas, serão executadas irremissi velmente dentro
no mesmo dia, em que se proferirem. E tudo sem
embargo de quaesquer Leis. Decretos, Assentos e
Ordens em contrario. quaesq'uer que ellas sejão, por
que todas sou servido derogar para este dfeito sómen
te, ficando alias sempre er 1 seu vigor. O mesmo
Duque Regedor o tenha assim entendido, e faça exe.
curar. Belém a 4 de Nove mbra de 1755.

Com Rubrica de Sua i11agestade.

----------
Decreto, em que se estabdece a f6rma rios Pr()us.ros dos

f/adios e ociosos, deleyminalJdo-lhe jUlJtammte o castigo.

1755 SEndo!~.e .pres'ente, que na Cidade de -Ligboa e
suas visinhaoças grassa um grande num.ero de homens
vadio~, que não buscando os meios de subsistirem pelo
S,eu honesto e louvavel trabalho, vivem viciosamente
na ociosidade á custa de terceiros, com transgressão
d~s Leis Divinas e Humanas: e,considerando as'offcn
sas. de Oeos , do meu Real serviço e· do bem CO~·

mum dos meu& Vassallos, que se seguem da tole~an~la

de semelhan~es homens: Sou servido ,excitar a Inno·
. Iiivel e exacta observancia dos Regimentos e Leis,

estabelecidas para a policia dos Bairros da mesma
Cidade; ordenando, que todos os Corregedores .e
Juizes do Crime J cada um nos seus respectivos destrl"
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eras, examine logo prompta e cuidadosamente. com
preferencia a qualquer outro negocio. as vidas .. costu.
mes e ministerios de todos os habitantes dos seus
respectivos Bairros .. e dos vagabundos e mendicos.
que nelles forem achados com idade e saude. capaz
de trabalharem: E que todas as pessoas. que forem
achadas na culpavel ociosidade acima referida. seião
presas e autuadas em Processos simplesmente verbaes.
por que conste da verdade dos factos, e os Il'tesmo~

Processos remettidos á ordem do Duque Regedor da.
Casa da Supplicação. o qual nomeará logo para eIles
os Juizes certos. que lhe parecer. e estei os senten
ciaráõ tambem verbalmente; impondo aos Reos a
pena de trabalharem com bragas nas obras da mesma
Cidade. a que tem dado um tão geral cscandalo.
pelo tempo, que os Juizes arbitrarem. conforme a
gravidade das culpas de cada um dos Reos, que se
lhes propuzerem. Sendo necessarios para obras, do
.meu Heal serviço e bem commum dos meus Vassal
los. serão pedido~ ao mesmo Duque Regedor das
Justiças. que os mandará entregar com ai necessarias
cautelas: e vencerá cada um delles quarro vintens por
dia para o seu sustento. pagos peIa repartição. onde
se empregarem. Porém não se empregando nas sQbre
ditas obIas. se poderáõ conceder aos particulares.·
que os pedirem para os desentulhos e obras dos seus
edificios. assignando termos de os appresentarem.
quando houverem acabado o tempo de serviço. a que
tiverem sido..condemnados; e d,e satisfazerem pon.
tualmente o sobredito jornal nas sextas feiras de cada
semana. E porque o sobredito castigo póde s.ervir de
emenda a muitos dos que forem a elles condemnados:
e não he da minha Real e pia intenção injuriar os
homens. mas sim desterrar dos póvos. que Deos me
confiou, a ociosidade e os delictos, que della se
seguem: Sou outrosim servido. que as sobredit~s pc..
'nas e sentenças. em que ellas se julgarem, não iw~';

De~rett. J C(/r't~ ~,~~ rom. lI. G - -- -...,.
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gúem. infamia J nem possão ser alIegadas em Juizo t

nem fóra delle para inhabilidade alguma J qualquei
que ella seja. O Duque Regedor da Casa da SUppli..
cação' o tenha assim entendido t e faça executar. n~o

óbstantes quaesqúer Leis e Regimentos t AsserItos I oü
Costumes contrarias. que todos hei por derogados
sómente para este effeito J ficando alias sempre em
Seu vigor. Belém a 4 âe Novembl'O de 1755.

Com Rubrica de Sua Magtstad(.

lJecreld) tlJt qUI! semallda..lU!al madâras d" Brazíl.
tonduzidas para esle ReÍlzo em Navios Porttlgll~~(S. 11'-0

paguem os direi/ds de entrada e sahida.

TEndo considerllção' a que o!l meus Vassal10s t que
navegão para o Estado do Brazil. devendo expedir as
iespecti vas Frotas nos precisos tempos, que lI~es tenho
or.denado. nao poderáõ deiKar ge sentir' nos fretes dos
seus Navios uma dimi'nuição respectiva á das carre·
gações, que lOS estragos. que !ré seguimo do Te!re.
inoto do dia primeiro do corrente, não podem de1X3r
de fllzer) com que sejão muito menos àmplas e lucro.
5as .. do quê ,farão as dos annos proximos precedentes:
E procurando a M1nha Paternal e' I{e"gia Providencia
animar ão louv-avels Vassallos na. süa justa aflfição J

e r~saréir-Ihes á sóbreàita perda naquelJa parte! ~m
qu/e as circumstancias do tempo o podem perm1ttlr:
Hei por bem. que todas as madcir~s J' que forem
transportadas dó referido Estado a. este Reino e~
Navios proprios dê. Vassallos meu.s J moradores na.s
Cidàoês de Lisboa e do Porto J gozem do mesmo rebate
de direitos de entrada e sahid'a) e do mesmo fav?r I

na fôrm~ d~ ar!ecadação delles, que tenho concedIdo
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á Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão ([),
sem alguma. differença. O Conselho da Fazenda o
tenha assim entendido, e faça executar com os Despa.
chos necessarios. não obstantes quaesquer Disposições,
Decretos, ou Regimentos. em contrario; mandando
logo estampar este, e affixalo nos lugares públicos,
para que chegue á n.oticia de todos. Belém em 1~

de Novembro de 1755-
Com Ruq.rica de Sua MageSl{lã~.

1\eginado a foI. 2 veu.

Decreto J em que se probibe (J alterar-se ~ preço dlJs aht
gueres das casas, pertniltindo áenrl11cias de semelh01t/~

transgrtssão. e mandando pa·ra tlverigJttlçáf) do jus/fi
'Valor proceder em avaliaçõe9 de/les J dando para isso ti

jórma.

SEndo informado de que alguns· Proprietarios e 1755
Possuidores de Casas t ou Terrenos J pertendem 10Cl,1
pletar-se em grave damno ,de Terceiros I com a cala.
midade presente t extorquindo ~lugueres exorbitantes,
e pensões excessivas pelas Casas, ou Loies, q.ue ficárão.
~alvas do Terremoto J ou menos arr-uinadas por eUe a

l; pelos aforamentos de quaesquer peqpenos espa~o~

de chão, para nelle se edificarem Cábaltas t ou Casa
de madeira: e usand,o da. minhíl Paternal e Regia:.
~rovidençia para OGcorrer a esta iniquidad~ €m bene-
licio de meu Povo afRicto: MFlndo J. que até segundtt.
ordem não possão alterar-se em pouco t ou em rn~i~~

os alugueres das Casfls, L.ojes ,t ou Armazenslt siros
c,lentro na Cidade t o~ nos seus Subu(JbioJt t m.as q!Je
pre"is;\{Il~nte se con~erverI) np preço t que tinhão ~

(I) V. Iostit. da Companllia Geral do Grão~Pará e Maranhão. de
~de Jbnho.qe. J 755 5. ~1,

. G2



P9dião 'va1er até o fim do mez' de Outubro proximo
precedente: que no excesso sejão nulios e de nenhum
vigor todos os contratos de alugueres J ou de afora..
mentos de Casas, que se houverem feito depois do
dito dia j re.sütuindo os Proprietarios J ou Possuidores
o que, já tiverem recebido: e que as pessoa's " que
depois de tres dias, contados contínua c successiva..
merite da publicação deste, fizerem, ou acccitarem
arrendamentos, ou aforamentos de Casas com.o refe..
rido excesso, alem da nullidade ,delles t que sempre
terá lugar em todos os que houverem sido fcitos antes
e depois ,da referida publicação, incorreráõ, a saber ~

os Proprietarios, ou Possuidores das Casas, no perdi..
menta dellas para a minha Coroa. e os Acceirantes
de taes' conducçães, ou aforamentos no valor do preço,
çm que forem avaliadas as ditas Propriedades; Po..
dendo estas penas e as mais J abaixo estabelecidas, ser
denunciadas, ou pelo Prócurador da mesma Coroa,
ou por quaesquer particulares J aos quaes farei mercê
em sua vida das Propriedades d('ntinci.ld'ls , e de ame.
tade do preço, que deverem pagar cumulativamente
os CoI1ductores, 01:1 Enfyteutas. Em quanto aos Ter.
l~nos J para edificar Cabanas, ou Casas de madeira:
Sou outrosim servido annullar semdhantemente rodos
os contratos de arrendamento e de aforamento) que
se tiverem celebrado depois do primeiro dia de No
v.embro proximo passado, com excesso do justo reo.'
(;]" meo'to, que produziriã<'> os ditos Terrenos, se tal
calamidade não houvesse precedido: e que alem da
referida nullidacle) que sempre terá lugar em todas
às pessoas, ql!e fizerem, ou acceitarem semelhan~es'

contratos por preços excessivos) depois dos tres dias
da publicação deste, .contados na sobredita fórma,
incorreráõ nas mesmas penas acima estabelecidas. As
quaes se executaráó da mesma sorte' contra os que
~lugarem ~ ou aforarem, com semelhante excesso J Ca.
ii\S I Loj~s~ ~!.~~z~ns , o~ Te~re!!os ~e pes~~as~ ~senta~
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da minha Real Jurisdkção·, :rl'em de sere'm tamocm
sempre nulias estes contratos. E os Tabelliáes,.que raes
Escrituras fizerem contnr a fórma <rcima on!lenadlr,
incorreráõ na pena de perdimento de seus 0fficips', e
ficaráõ, inhabeis para servium outros· Omeios de Justí
~a, ou Fazenda. Pàra se fazer o justo arbitrio do preço,.
ou pensão. que se deve pagar. ou pelos alugueres das
Casas I que antes não andavão de arrendamento I ou
pelos Terrenos I que já estão allolgados, ou aforados,
e se alugarem e aforar~m de futuro para os dito.s effei;'
tes: Hei por bem·, que ~ Duque·Regedor da·€asa·da.
Supplicação nomêe os Ministros da mesma Casa I que
bem lhe parecer. ante quem se fação as avaliações
peIos Mestres da Cidade. Sentindo. se· as partes gra
vadas. paderáó recorrer ao Desembargo do Paço',.
para.a emenda do arbitramento; sem este·preceder.
serão nu lias os sooreditos G:ontratos, incorrendo· tam
bem os TabeIlHies , que os fizerem. nas penas acima
d.l:clàradas. E por evira-r edificações indiscretas em
lugares, distanre.li do recinto da Cidáde, .que sendb já
disforme na sua extensão I se nao deve' perrnittir, que
se dilate com diseommodo grave da communicação ,
q~e antes se deve facilitar entr~ os seus habitantes;
pJohibo àebaixo das mesma.s penas, que Ror ora.
e em quanto eu não for serv!do ordenar o contrario.
determinando os justos limites da Cidade, se possa
aforar, ou tomar de aforamento algum Terreno para
edificar de novo Casas de pedra e cal J a saber: Prin
cipiando pelà banda do Poente fóra das Porras dos
Q!!arteis de Alcantara, do P<iJacio e Hospicio de
Nossa Senhora das Necessidades I dos A'·rrabaldés do
Senhor; da Boa Morte e de S~ João dos Bem Casados»
e continuando do Casal do Pai e Silva, do Salitre,
do Chafariz de Andaluz I da Carreira dos Cavallos J

da Bemp9sta , de Sama Barbara J do Furno do Tijôlo,
da,Cruz dos ~atro Caminho:> ,de VaI de Cavallinhos
e de. Santa Apollonia. A Me~a do Deiembargo do
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Eaço o tenna, assim entendido t e faça executar pelo
~ue lhe pertence J mandando affixar este nos ·lucrares
públicos da Cidade de LisbQa c seus Suburbios I °para
que chegue á noticia de todos: Be1em a 3 de Dezem.
pro de 1755.

CONI Rubrica de Sua Magestade., .

------------.--
Decreto I. em que u confirmão_ ~s bl~/r/J.((óes I 91fJ6serv(1II d~

Regimmlo para os Receb. d9"~S t Escriviies dqs qqa.1ro
_ por un/o) offtruido pel-a Praça dt Lisboa.

SOu servido confirmar os quinze Capitulos das. In
strucções . formadas pela]untâ t que soIlicita o bem
commum do Co~mercio, para servireOl de Regi..
mento aos Recebedores e Escri vães da Receira dos
quatt'o por cento t offerecidos pela Praça ·de Lisboa I

e por Mim acceitos no meu Real Decreto. de 2 ~e

Janeim proxi.mo passado, assim como baixão escn..
tas em tres meias folh~s de papel, rubricadas pelo
Secretario de Estado, Sebastião José de Carvalllo e
~elIo. E mando, qüe por ellas se proceda em Jui~o
e fóra delle t sem embargo de quaesquer Le,is, Re&'
mentos t ou Disposições contrarias ~ dando-me a refe
rida Junta conta no fim de cada quartel pelo mesmo
~ecreta;rio. de Estado de todo o recebimento, que nelle
se houyer feito, para eu o applicar na fórma do
sobredito Decreto de 2 de Janeiro proximo prece~

dent.e. Bel.ém a J 4 de. Abril de J 756.
CO'II Rui/rica de Sua lv/ages/ade.
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Para servirem de Regzmmlo dOJ R'el'e'!miores e Escriváu
dos quatro por (mIo. offerecidoJ pe/tI Pra'it1 de Lisboa,
e a~(é;loJ por Sua l\1agestade no mi Real Deo eto de 2

de Jantiro do prtsenJe (l11nO de r1s'6.

I. Os Recebedo'r~S' e Escrivães destas receitas
serão continuos ,na assisrcncia dos seus lugares. en... ·
frando e sahindo ás horas determÍnaóas pelo Foral',
fazendo expedição 6 bom tratamento ás partes,. e
havendo faha. de que con'Ste na Juma. serão por eIlá
suspensos. nomeando-se interinamente outras pessoa~,

ese dará c(')nta a Sua Magestade.
11. O Despachos de todas as Fazendas. que

viere·m ás suas respe<;:tivas estações. serão lariçados em
livros partíeulares, que se: fizerão para esta arreca
dação. numerados, ru~ricados e ef.lcerràdos pelos De
pUlados da 1unt;). E para obVla·r a wdas as dúvidas',
que se podem offerecet sobre as fazendas, que são per
tcnéentes á mesma artrecadaçfio; se deClara nos livros.
da receitá deli a se hão de lançar sómente os Bi·lhetes
daquéllas mercadorias e tnllnufacruras. que entr;arem
nestes Reinos e vierem de. fóra delles. assim peja via:
de mar. como pera da terra, incl'uindo.se na mesma
arrecadáçâo os ql:le forem transJi'onados da Asia e
America Portuguezas e das flhas adjacentes a dIas .,
ea estes Rei'nos. ~endo daqueJlas, que atégora pagárã@.
Direí'tos a Sua Magestade, tudo na conformidade dOo
genuino sentido do §. I. da Representação da Praça de
Lisboa, e dos Reaes Decretos de 2 de Janeiro, e 29

de Março proximos precedentes.
III. Os Officiaes. da Repartição da Alfano~ga

do Açucar devem cobrar os quatFOpor cento, pela
~Wílliação de mil e dUZentos. réis por arroba de bran'co J.
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e de seiscentos réis no mascavado ,na fórma do Real
Decreto de 26 de Janeiro deste anno .. sem que se
faça o abatimento de metade do peso, como se ob~erva

I1J:'1 Alfandega pela. ultima Resolução do mesmo Senhor
:a.[e~peito do D'reito principal,; más sim cobrando.se
de cada caixa, v. g. de quarenta arrobas pela cabeça
nul novecentos e v.inte reis, ao roôo, para este Dona.
tivo: bem entendido, que se as partes fizerem pesar
.as caixas por entender, que estão diminutas a respeito
,do peso das cabe,Ças, pagaráõ somente o Donativo,
que corresponder ao peso da balança; sendo Sua Ma.,.
gestade servido declarar, que á concessão d.e despa.
'char pelo peso ,das cabeças das caixas he sÓme.nte
permissiva" taoto no prirl.C~pal Direito t como neste
Donativo.

I V. Os Officiaes desta R~partição na Alfandeg~

DO -r:abaco cobraráõ os quatro por cento, pela ava.
1iaçáo de mil reis por arroba, na fórma .do meimo
Real Decreto, sem que se faça abatimento de metade
do peso, ou de outra qualquer graça extraordina-ria;
mas ,sim ,cobrando-se das arrobas em bruto do .BIlhete
da balança, a~atidos pela tara quatro arrateis sómente
,por arroba, ou fazendo a conta a novecenws e s~5senra

,reis de avaliação pelo peso bruto do tabaco ,t seja este
,pesado em rolos, ou desmanchado em pannos; portm
,nesta nova imposição se não ,co~prehend m 06 taba~
,cos, despachados pelos Contratadores deste genero
~para o consumo do mesmo 'Contrato, que se acha
convencionado sem "este Donativo.

V. , As fazendas baldeadas, ou depositadas_não
,se devem entender comp ehendidas neste Oon~t1y{),

,porque não pagão o principal Direito; s.eodo ,porem de
nunciadas e apprehendidas, se devem cobrar os quatro
por cento, separando-se estes do producro da faz~nda
,pelo valor da sua arrematação.

'VI. Nas tomadias se cobrarão tambem os qua~

.rro por cento do, preço da a,rrernatação ~ fazendo·se
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receita nos mesmos livros, co'm ,decIal'açªo á mar
gem.

\'II. Os Officiaes desta arrecadação na Casa do
Paço da Madeira devem coorar os quatro por cento
de entrada sómente, e na fórma do Cap. II. destas
Insiruq:ô~S:, por quanto as obras feitas, ainda com
p'rehendidas nellat. as vendas Idos Navios. ou quaes
quer outras embarcações, sejãe as vendas voluntarias,

- ou necessarias , 'ficão isentas deste Donativo, em que
Sua Magestade foi servisio acceitar quatro por cento
de entrada sómente, na fórma do Cap. 1. do Offere
cimento da Praça; e por .essa mesma razão devem
ser isentos todos os mais despachos) que não forem
de entrada.

VIII. Ainda que na sobreaita Repartição do Paço
da Madeira se cobra alD'zima cm especie, e a Siza
a dinheir@) se devem. cobrar os quatro por cento deste
Donativo a dinheiro" assim, de madeira, como de
todos os outros genero's) pelas avaliações da Pauta.
que todos os annos seJfaz pelos Officiaes da me3ma
Repartição, com approvação do Desembargador.
Conselheiro e Provedor da Alfandega, para se evita.
rem as confusões das vendas das madeiras e multipli.
€ação de Offieiaes, que nelJas se empreguem. No
Donativo porém, que se impoem ao peixe sêcco, se
co~rará em cspeeie, na fórma do costume, e por esta
Junta se f,Há saber aos Officiaes quem se acha encar
regado das vendas do dito peixe sêcco, para que todos
os mez'es lhe tomem contas do producto, e o lancem
na sua receita.

IX. Os quatro por cento deste Donativo, ou s@ja
cobrado a dinheiro Fias madeiras e mais generos, ou
em especic, no, peixe sêcco, deve ser arrecadado a
bordo pelos mesmos Officiaes. que cabrão a Siza
par~ Sua" Magestade. fazendo estes. as suas declaFações
na fórma', .que se pratÍ.ca nos Reáes Direitos; por
quanto :0 mesmo',Sellhor he servido impor-Ihe~ esta

Decrett. ) Caril. ) ele. ~J:om. lI. H



D E c' n. E T O g.

obrigaçáG '. pela qual: serão· ,remunerados por esta
Junta, conforme os seus merecimentos; e os Mestres
dós I:'Jllvios, 'Ou Capitães serão obrigados a dar entra.
da no livro deste OonatlvQ , na fórma que se pratíca
na ~1esa 'dos l eaes Dilleitos. 'l

X. Os Recebedor.es destas contdbui-ções fieão
"brigados a levaI." ao Cofre do Deposito geral da
Côrte, ou áquelle, que interinamente se lhes deter.
minar, no Sahbãdo de tarde de cada uma semana
todo o recebimento das suas rece,itas., 'appresentand~
aos Officiaes do mesmo cofre uma Certidão dos Escri.
vães delles Recebedores, pela qual cons~e t14do o que
se cobrou até o dito d·ia.. ( .

Os mesmos Recebedores não poderáõ divertir
cousa alguma dos seus recebimentos, nem ainda a
titulo dos seus otdenados, recebendo-os de si pro.
prios; por quanto devem ser deIles embolçados aos
qtlarteis pelo Deposito público,,' com conhecimentos
expedidos pelo Secretarjo da Junta, na:-conformídad~

do Decreto do dito Senhor. que se tem expedido. ao
mesmo Deposito geral para este em~ito: o mesmo
se praücará com os Escrivães dos sobreditos Rece
bedores.

XI. Os mesmos Recebedores, alem de serem
obrigados a dar contas, nesta Junta no fim de cada
um do-s annos, dos seus recebimentos, terão sempre
prompt'O um caderno corrente, que possão appresen.
tar ná me'Sma Juma, na. maneira abaixo declarada,
pelo qwai 'Conste d'e todas as quantias, que houverem
recebido, e dos dias, em que forão r.ecebidas e en·
tregues no Deposito geral, de tal sone, qae fahando
a darem as refericlas contas na sobredita .fórma, se~O
indispensavelmente suspensos peIa Junta, para mais
não serem reconch!lzidos, e se procederá 'COJiltra elles
exec'U'tivam~nte , na mesma fórma, :em que se P(O

'cede 'conha os Almoxarifes e Recebedores da Fazenda
Real, sendo Juiz privativo uçstes casos o mais a'ntigo
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dos dous 'Ministro~, Deputados do mesmo Depos.ito
geral: e sendo as conras dadas perante os Deputados.
que a mesma Junta nomear para este effeito, e depois
por toda ella em corpo revistas e approvadas.

XII. Os Escrivães da Receita tambem são obri
gados a ter um livro promptCl e separado do livro
principal, quê possão appresentar a esta Junta todas
as vezes que lhes for mandado; e no fim de cada
semana darão ao seu Recebedor uma Certidão do seu

.recebimento para entregar na Junta dos Depositas,
ou onde estiver o Cofre, observando-se inviolavel
mente, que nos primcirlils tres dias de cada um mez
hão de fazer constar nesta. ] untól, por uma Certidão ..
assignada pelo seu Recebedor. de todo o rendimento
do mez antecedente.

XIII. Os mesmos Escrivães da Receita devem
pôr verbas nos sobreditos livros J peras quacs conste.
que a quantia recebida naquellOJ. semana foi entregue
no Cofre dos Depositas a folhas tantas do li\Lro da
quelle Cofre, e que o conhecimento da entrega foi
assignado por pessoas nomeadas daquella Repartição.

XIV. Todos os Recebedores e Escrivães deste
Donativo· são obrigados a tirar os seus provimentos.
que hão de seT sobscritos pelo Secretario desta Juma ,
e assignados pelo Provedor e Deputados delia para
ser'virem por tempo de tres annos, sem que da Real
confirmação de Sua Magestade possão deduzir direito
algum para a serventia de mais alguns annos, ou pro
priedade de Off.icios ;' e ainda que o requeirão e coo
sigã-o, Sua- Magesrade ha por obrepticias e de nenhum
vigor todas- as mercês) que for servido fazer contra esta
formalidade" t a que oS mesmos Officiaes se sujeitão.

X V'. Nenhum dos Officiaes desta arrecadação
'poderá levar das partes emolumento algum t pôr qual
que~ pretexto t. ou motivo que seja J e a todas as mais
obngações, que pelo tempo adiante se lhes imp0zc
rem J se sujeitão a esta Junta; e sendo chamados) acu-

H2
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diráõ promptamente para observarem as ordens, que
lhes forem encarregadas» e para que em nenhum
tempo alleguem ignorancia. assignará eada um dos
sobrediros um termo, pelo qual se sujeitão á obser_
vaneia de tudo o que acima fica declarado, e se lhe
daráõ transumptos impressos desta Insrrucção, e dos
Reaes Decretos. que nella se enuncião, depois de
haver sido confirmada pelo dito Senhor. Lisboa 10

de Abril de 1756 •

. José Rodrigues Ba1u1eira. João Rodriguu MOlJteiro.
Pedro Rodrigues Godinho. João Luiz de SOMa Saj.áQ.
José Moreira Leal. João Luiz Alvares. .

Registado II foI. ~3 verso

---------
Dureto • em que st cOlt}ir1l1ão as 1mtmcyoes eformalidade

da cobrflnya dos quatro por cento. declaradas 110S cincD

Capitulos uguintcs.

1756 SOl] servido confirma"r os cinco Capitulas das ln..
strucções. formadas pelá Junta, que sollieita o bem
commum do Commercio, para servirem de Regimen.
to aos Recebedores e Escrivães da Receita dos quarro
por cento. afferecidos pela Praça d~ Lisboa. e por
Mim acceitos 110 Meu Real Decreto de 2 de JalJeiro
proximo passado. assim como baixão escritas em meia
folha de papel, rubricada pelo Secretario de Estado,
Sebastião José de Carvalho e Mello. E mando que por
ellas se proceda em Juizo e fóra delle. sem embargo
de quaesque Leis. Regimentos, ou Disposições con·
trarias: dando-me a referida Junta conta no fim de
cada quaneI. pelo mesmo Secretario de Estado, de
todo o recebimento, que nelle se houver feito t para
eu applicar na fórma do sobredito Decreto de 2 de
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Com Rubrica de Sua Mages/adt.

Janeiro proximo precedente. Belem a 2 de. Junho
de 1756.

INSTRUCÇÓES

Para SErvirem de Regimento aos Recebedorej e Escrivães
dos quatro por cento. nlls Alfdlzdegas do Reino» of/ere
cidos pela Pra~a de LiJboa, e aectitos por Saa Ma
geJ/ar/e no Wl Rral Decreto de 2 de Janúro deste
presente anno de I 756.

I. OS Recebedores (' Escrivães do producto
dos quatro por cento. nas Alfandegas do Reino. ficáo
obrigados a cumprir na pane. que lhes he applicavel.
oos quinze Capitulos» que por esta Junta se formárão
para Instrucções dos Officiaes desta arrecadação na
Côrte de Lisboa. e forão confirmados por Sua Ma.
gestade_pelo seu Real DerreIo de 14 de Abril de 1756.

II. O Recebêdor da Alfandega do Porto remet.
terá todos os quinze dias o producto do sel! recebi
mento pelo COI reio ordinario. a entregar ao Deputado
e Theooureiro da Junta» que sollicita o bem commum
do Commercio, José Moreira Leal» ou a quem lhe
succcder na mesma Thesouraria, remetteHdo junta
mente a Certidão do seu ~ Escrivão da Receita ao
Secre ario da-mesmâ Junta. pela qual conste~ae q~le
vem remettida toda ~ quantia. recebida depois da
ultima remessa, e pelo lT!esmo Secretario se lhe man
dará Conhecimento em fórma. para a sua descarga.

III. Os Recebedores de todas as outras Alfao-,
degas ficão obrigados a todas as clausulas do Capitulo
lI. destas Instrucções, 'cÓ.m a ,differença sómente de ~,
que hão de reOmeteer os productos das suas recettas no .
fim de cada úni mez. e nas circumstancias de se ter
çobrado cem"mil reis ao menos j porque não chegando
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a e~ta quantia. ficará deferida a remessa para o fim do
seguinte mez J ou para aquelle tempo. em que estiver
completa a sobredita somma de cem mi reis: com
tanto que chegando a finalizar o anno de seu provi.
roemo I se fará a remessa do que houver no Cofre;
porém sempre remetteráõ ao Secretario da Junta a
Certidão do que se tiver cobrado em -todos os mezes.

IV. Os Escrivâes da Receita ficâo tambem abri.
gados aos qu·inze Capitulos. referidos no §. I. destas
Instrucções. e a entregar aos seus respectivos Rece.
bedores todas as Certidões) que são abrigados are.
metter a esta Junta;

V. E a todas as mais obrigações) que lhes forem
impostas p.or esta Junta. se sujeitão os Officiaes desta
arrecadação; e para cumprimento de tudo assignárão
estas I nstvucções e -as mais) que forão' cDnfirmadas
por Sua Magestade no sobrediço Real Decreto de J+
de .I1bril deste presente al1116. Lisboa a 20 de M;lÍo
de 1756.

José Rodrigues Bandeira. João Rodrigues Monteiro.
João Luiz Alvares. Pedro Rodrigut's Godinho. Joáo
Luiz de S~lua Saião. José Moreira Leal. 411/onio
Ribeiro Neves.

Re~i~tatlo a foI. 28.

(

--:----:----

Decreto. em que se estabelece o Salario dos Ceifeiros e
'Trabalhadores do .I1lem-Téjo) deter;nina1tdo pmas e ti
fórma de proceder contra {JS transgressores delle.

1.7,56 SEndo.me presente a falta. que se experimenta
na Província de AlclD-l'éjo J de Ceifeiros e Tr~ba"
lhadores • e que os que ha , levffo salalíios exceSSiva
mente ma.iores dos qu.e até aqui recebião J sem ha'ter
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motivo justo .para esta differença ; e por ser conve
niente evitar-se um excesso tão contrario ao interesse
público. qual he a conservação das lavouras, e a cul
rura das terras, com conveniencia e utilidade dos
Lavradores: Sou servido ordenar, que da publicação
desta minha Real Ordem em diante, nenhum Cei
feiro, ou outro algum Trabalhador, que servir em
qualquer ministerio. especialmente aOs Lavradores.
e da mesma fórma aos Criados destes. levem maior
salario , por qualquer modo que seja a convenção e
ajuste. do que o quese costumava pagar mais commua
e ordinariamente no anilo de 1754, e 110S proxima
mente antecedentes: Sou outrosim servido, que as
Justiça'S ordinarias de cada Lugar tenhão o tuidado
de saberem todas as semanas. se no seu destricto se
falta á indispensavel observancia desta minha Real
Resolução, tirando sobre isto as testemunhas, que
julgarem bastão para averiguação da vel"dade; e quan
do conste, por este modo, ou por queixa das partes,
comprovada por tres testemunhas, que alguma pessoa
pedia e recebeu maior salario. a pronunciaráõ e
mandaráã prender j e sendo ouvida em vinte e quatro
horas, não dando escusa sufficienre, será condemnada
em quatro mil .reis para a pessoa prejudicada, sem
appellação» nem aggravo; a qual sentença será dada
pelo Juiz de Fóra , e não o havendo na terra, remer
t~r~ o Juiz Ordinario o auto ao Juiz de Fóra mais
Vlslnho: o que se entenderá pela primeira'vez j porém
sendo o m'esmo Reo comprehendido em reincidencia,
será mandado com os aut@s a- uma das Cadêas desta
Cidade á ordem do Duque Regedor das Justiças, para
ser sentenciado na Casa da Supplicaçao summaria.
mente a servir com calceta nas obras públicas pelo
temIDo» que parecer jus-t-o, segundo a qualidade e
eXcesso da transgressão. Os M inisrros das terras da
Provi nc ia sáberão dos -La",radares della 'as partes. donde
Costumã'o vir as pessoas) que servem em sernclhames
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DECRETOS,

minislerios. e pas$aráõ Cartas aos Ministros das suas
terras em meu Real Nome, com o teor deste Decreto
para que fação effectivamente vir os ditos Trabalha~
dores a servirem na fórma costumada» remettendo
listas aos dC?s lugare • para onde vem. com os nomes
dos que se destínão para cada ,um delles; e quando
volrarem • levaráõ da mesma fórma guia. com a
declaração de terem acabado o .tempo do seu traba.
lho; e stlccedendo sahirem J;cm ella. serão presos e
cas.tigados c_om as penas acima ordenadas, para os
que levão maior salario, para por este modo se evitar
a fugida e deserção dos mesmos Trabalhadores. A
Me a do Desembargo do Paço O renha assim enten
d id I e mande passar as Ordens necessarias a todas
as terras da Provincia de Alem-Tejo» com a copia
deste DtXlçeo impressa, para que em todas se publi.
que por Editaes , para vir á noricia de rodos. Belém
J5 de Junho de 1756. .

Com a Rubrica de Sua Mages/ade.

Regisral10 a 'foI. 77.

------_......:...:-....::

DerrelfJ I tm que u ~slL1beleCc novo modo da cobraI/ta dDJ

Direitos das ,Fiadeiras » perlen.cmles ao ojjido de 'Jal1oeifo.

SEndo-me presente I que por occasião do Ter~emoto
e incendio do dia primeiro de Novembro de '755
se estabele.cêrão muitas lojas de Tanoaria fóra das
portas da Cidade de Lisboa, e em irios tão distantes
e dispersos. que com muita rariçlade vem á Mesa ~o
Paço da Madeira despachos de louças das diws afficI
,nas I seguindo-se desce descaminho o faltar uma par~e

~nuiro consideravel do rendimento daquclla Repart~

ção. como tambem. que na fórrna até agora prati
cada e ordenada no Capitlllo JS do Regímento do Paço
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da Madçira, p~ra aqueIle despacho, erão as partes
gravadas na diligencia de? procurar '. antes de extra
hirem de casa dQS TanoeIros as vasIlhas novas, OLl

concertadas: Sou servido, quanto á louça concertada.
de a,isentar dos direitos, que até agora pagava, na
f0rma do referido Capilulo 15 dó Regimettto ; e quanto
{louça nova, que a obrigação do pagamento, dos
mesmQS direitos se imponha nas aduelas, que entra
rem nas officinas de todos os Tanoeiros J para cujo
fim não se recolherá aduela alguma nas refeIldas
officinas, sem que dcllas se tome assento na Mesa do
Paço da Madeira; e no principio de cada um anno.
será contada a que se lhes achar de resto do anno
antecedente) para que paguem os mesmos Tanoeiros_
os direitos de toda a que faltar; e porque senão possa
occultar em parte a entrada das aduelas na fabrica de
cada um dos Tanoeiros, todos os vendedores deste
genero sertio obrigados por termo a declarar a
quantidade J que sahe dos Navios, ou Estancias para
determinadas lojas, com pena de que, feita a conta
pelas declarações das descargas dos Navios, pagaráõ
os direitos de toda a que não tiverem declarado por
sahida na sobredita fgrma: ~anto á louça velha se
praticará o referido Capitulo 15 do Regimmlo do Paço da
Madeira, na fórma, que neHe se dispoem. O Conselho
da Fazenda o tenha assim entendido, e faça executar
sem embargo do dito Capitulo J 5 do Regimento
do Paço da Madeira, que nesta parte sou se'rvido
derogar, e não obstantes quaesquer outras disposições
contrarias. Belém aos I I de Janeiro de 1757.

Com Rubrica de Sua MaguJtadf.

Registado aJo!. 21 verso

r

DfcreJl. , Caril. J de. 'Tom. 11. I
I
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Aviso sobre os dOl~S Decretos de 4 de Novembro de 175S4

I~LUSTR,ISSIMO E EX~EJ,.LEN'TISSIMO SENHOR.

SEndo pJ;esente a Sua Magestade os muitos roubo$
e bomicidiQs) que se tem eommerrido na Cidade oe
Lisboa ne3tes ultimas dias: Tomando em séri'l con.
sideração a deshumanidade daquelles insulros) perpe..
trados centra os seus Vassallos afflictos na mesma
Cap'ltal do Reino J que achando-se ainda arruinada,
não- pôde permitrir aos seus habitantes outra segu.
ranç~,. que não sejf\ a que tiverem á sômbra das Leis
e da sua indefecti vel observancia: E havendo mostra.
do a. experiencia , que a dilação no castigo de tão
detesta veis delictos só scn1Ve de animar tao. prejudi.
ciaes delinquentes: He o' mesmo Senhor servido ex
citar a in.violaveI observancia dos dous Derrelos de 4 de
Novembro de 1755 , para que se proceda na fôrma delles
até segun9a Or<1Qm Regia, assim a. respeito dos roubos,
feitos dentre.' da Cidade de LIsboa (l seus- suburbios
uma legoa ao. redor de!la; como nos homicidios ,feitos
com armas curtas, ou de fogo. E que Vossa Excel.
leFlcia recommende a guarda dos differcnces. Bairros
della, e o e~ame das pessoas, que nelles vivem., aos
Mi!1istros, a cujo çargo está a sua Inspecção. com os
AdJlIntQs menos graduados, que julgar lhes.s:io neces·
sarios; aos quaes todos e a cada um detles" para s.erem
auxiliados pelas Tropas da guarnição dessa Cida~e,

logo que em Nome de Sua Magestade pedirem o dito
auxilio: Foi o mesmo Senhor ~er~ido mal'ldar passa~

ao' Marquez Estribeiro Mór, Governador das Armas
desta Provincia a Ordem, de que a Vossa Excellencia
remetto copia, para que tambem. na conformidade
G'dla J obrem os ditos Ministros Inspectores de acordo
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cOM os Coroneis, OU Commandantes dos R~gimefl
tos. O que tudo participô ;l Vossa Excellencia de
Ordem do mesmo Senhor, para que assim o falfa exe_
cutar. Deos guarde a Vossa Excellencia. Palma 27
de Janeiro de 1757'

Senhor Duque Regedor.
D. Lui~ da C,mha.

------------
Decreto J em qlu se mandáD sellar na Alfandega Iodas as

peças de seda J jabric41dtfs neste Rúno J pagand() SÓ11Iellte

a imposição do SeI/o.

SEndo.liOe presente, que na Alfandega ,de Lisboa
se duV'idão sellar, livres de Direicos de entrada, as
peças de seda, que se fabricão nas manufacturas destes
Reinos, cujo adiantamento he tão util para o bem
commum dos meus 'Vassalloil, dando a uns os meios
mais proprios para adiantarem os seus cahedaes t e a
'outros louvaveis exercicios para viverem do honesto
trabalho das suas mãos, que de outra sorte estarião
na oci0sidade, de que procedem os vicios, q.ue in
fecrão os Estados: Hei por bem, que todas as Peças
de seda, que forem fabricadas nestes Rei·Ros, appre
sentando os Fabricant«s dellas Certidão, passada por
~rdern ca Junta do Camrnercio , peja qual conste.
que as referidas Peças de seda são com effeito fabri
cadas nestes Reinos • c que são as mesmas identicas.,
que nclles se houve.rem fabricado) sejão prompta":,,
mente selladas com o seBo da referida Alfandega t

se\ll. pagarem outro Direito, ou emolumento, que
não seja o da pequena dcspeza da imposição do
mesmo sello; e sem mais diligencia, ou verificação I

que a da sobredita Certidão, expedida por ordem da.
Junta do Commercio. O Cooselho da Fazenda o tenha·

1 2
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assim entendido, e faça expedir os Despachos neces.
sarios para as.sim se e.xecutar , não obstlultes quaesquer
Regimentos, Foraes, Leis, Disposições, ou Costumes
c,onerarios. Belém a 2. de Abril de 1757.

Com Rubrica de Sua Magesfade.

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

Carla, em que se faCl/1ta uma fofal exempção de Direi/os
ao grão, que de Caslella vier para J.'}orINgal.

BErnardo Antonio de Figueiredo, Corregedor do
Crime, a cujo cargo está o governo da Relação e
Casa do Porro. Eu EIRei vos envio muÍto saudár.
Pela Junta do Commercio destes Reinos e seus Do.
minios me foi reprc:senrado, que a requerimento do
Contratador dos Porros Sêccos se expedirão ordens,
para que os Trigos, Cevadas e Centeios' J que entrão
dos Reinos de Cas~ena , pagassem DrreÍt0s nas Alfan.
degas, em que atégora não estava em uso esta (O.

brança. E por justos motivos do meu Real serviço, e
DO bem commum de roeus VassaHos: Sou servido
erdenar-vos , que reduzindo á mesma liberdade, cm
que atégora se acha'\lão, em algumas Alfandegas, os
Trigos, Cevadas e Centeios; e abolindo os Direitos
naquellas J em que se pratica va a cobrança, logo ~ue

receberdes esta, envieis ordens aos Juizes de todas as
Alfandega,s das Províncias da Beira, Minho e Traz
do~ Mames, para que por ora, e em quanto eu não
mandar o contrario J se abstenhão de fazer cobrar
Direitos de toda a especie de grão, que entrar dos
R,cinos de Ca-stelIa: fazendo restitlilir os que se- tiverem
cobrado nas Alfand€gas • em que novamente se esta.
beleceu a referida cobrança, sem embargo de quac:~·

Quer Ordens e Resoluções em contrario. E esta f,1relS

registar nos livros dessa Relação, nos da Camera dessa
, Cidade. e nos das Vil las ) onde houver Alfandegas;
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fazendo. a estampar J para se diffundir por copias nes
sas Provincias. Escrita em Belém aos 16 dias do mez
de Abril de 17 ~7. REI.

---.;.------

Decrfto, em que se determina a /órma da arrlcf!dafão ao!
Direitos do carvão e lenha.

SEndo-me presente, que os COl'ltratad'ores actuaes- 1757
da Mesa da Portagem, devendo receber os Direitos,-
que se pilgão por aquel\a R€par-tição, nas quantias e
na fórma-, que de tempo immemorial se tinha pra-
ticado I e pelo ulümo estado, em quer achárãG 0S

mesmos Direitos .. e a fórma de os arrecadar .. que
consistiâo- em se fazer avaliação do numero das car-
radas de lenha" que transporravão os- ban:os, Ir em se
pagar a dizima delles a respeirg do certo e con'stante
preço de trezeoros reis por t;:amrda, e n50 eomo havia
disposto o Regimento, que de tempo tambem imme
moria.l se achava, derogad0 pela c:onstante e uniforme
observancia em contrario; pertenclêrão e fizer50 pra-
ticar, que a dizima. se pagasse em especie ,. e a siza.
pelo inteiro valor, que a lenha e o carvão tem depois
de transportado ~ obrigando .. com outra innovação,.
contraria á mesma immemQl'iaI obst:r.vancia I e á UI:
gencia J que ha de lenhas nos differ~ntes bairros da
Cidade, os Banqueiros I q.ue conduz-em pinho e mu-
fano para coz.erem os fornos" a' darem -sempre entrada
lla Mesa da Portagem; qua~do a prática dos Con-
traras antecedentes -era assisrüem os Officiaes delles
nos lugares das posturas t- Gnde se fazião as descargas,
pa.ra tomarem conta da lenha e G:arvão .. sem a enrrada
e demora .. que são íncompativeis (ram a expedição,
que ~equer a l!rgencia de prover a Cidade daquelles
generos .. tão indispensavelmente necessarios; e cujo
maior valor cossiste no traba.lho dos que- os arrancão.
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dos que os conduzem para a borda da agoa J e dos
que de11a os transportio a Lisboa em beneficio da
Cidade: Sou servido J que a cobrança dos Direitos e
f-órma de arrecadação delles se faça na conformidade
da sobredita observancia. c em espt{;ial do ultime)
Contrato antecedente; assim pelo que pertence ao
vatQr dos Direitos J eQmo pelo que loca á fórma e
luga1"es da arrecadação delles. sem a menor innova.
ção ~ não obstantes quaesquer Disposições e Regi.
mentos J que o contrario hajão di.sposto; restituindo.
se tudo ao estado. em que o dito O:mrrato se achava
ao tempo ~ em Clue foi arrematado; e ás partes.() que
se lhes houver extorquido pelas referidas alterações.
O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido I e
faça exeCtltar logo J .estranhando ao Almoxarife da.
<}ueHa Repartição haver concorrido para se ["zerem
as referidas alteraç-óes e extorsões J tão contrarias á
Rattureza do Contrato J e dos referidos generos J como
prejudiciaes- ao bem commum dos meus VassaJlos.
Be-lém a 19 de Abril de 1757.

Com Ruhrica de Sua Magestade.

Decreto • e11l que se determilla a formalidade d~ despacho
da palha.

SI3ndo-me presente' á grande vexação t que se t-tm
f~íto aos Moradores da minha Côrte, que neIlá .s~o
obrigados a sustentar cavalharices, send0 imposslbl.
litados par.a as conservarem J pela grande carestia da.
palha e cevada J que contra as rninhlls Leis (1) e
Ordens S-~ ~tnticipárão a tnonopoliz~r neste anno os

. Atravessadores dos referidos generos ; intentando... ai.
guns denes' colorati o seu dolo com as procuraçoes,

(I) V. Alv. de L de Julho de 175.1.
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que extorquírão) segurando, q'lIe deI las usarião só
mente para faz.erem os· provimentos necessarios para
os seus respectivos Constituentes;. e comprando muito
maiores quantidades para SClrem por elles revendidas
por preços excessivos: Sou servido, que a todos os
barcos, que chegarem carregados de palha, no caso de
não darem entrada na· ~asinha, lhes seja tomada por
perdida a carga, qlle trouxerem. E que dando a
referida entrada)- não sejão despachados, sem que os
Arraes) ou Carregadores appresentem attestaçóes, jura..
das pelas pes~oas) a cuja ordem vier a dita palha. As
ditas attestações ,. com as guias, que devem trazer as
mesmos· barcos, ficaráõ na mão do Escrivão da Casi
nha) o-qual registará em um livro separado todos os
despachos dos barcos, que direitamente expedir) de
clarando os nomes, dos Armes) que os governarem, e
das pessoas ,. a quem pertencerem, e dando os bilhetes
da entrada depois. <k :Issignados- pelo Almotacé , para.
nclles se pôr o despacho na Mesa da fruta, na con
formidade do que tenho ordenado ao Conselho da
Fazenda por Decreto da mesma. data deste. Os Capa
tazes, depois- de descal'regarem os referidos barcos ..
irão jurar perante o Almotacé e seu Escrivão o numero.
de pannos , que deitou cada barco j se forão todos pa.ra.·
casa dá pessoa, em cuja nOllle se de pachátão, ou;
para outra· diversa· j e de tudo se porá Jogo verba de
declaração ao pé do Regi to do despacho de (ada
barco j pr-ccedendo notifi~ação de todos os Capatazes
das companhias dos referidos generos', pilTa não con.
uUlirem palha. alguma para outras partCls" q"e lIio
sejão Of; paI h irDs das pessoas, que as de~pa€harem;'

e para. virem t'Uzer as ditas declarações, e serem
responsa-veis por qualquer contra.venção, que a este
res2eito fizerem os homens - das suas (;ompanhias;
debaixo da pena de ficarem incursos em rodas as que
se achão esrabelecidas C(:Intra os A:.rravessalilores do
referido genero. As palhas e cevadas) que chegarem
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para o provimento das minhas Tropas, e para as
minhas Reaes Cavalharices, sendo clirígidas ao Desem
bargador José de Lima Pinheiro de Aragão I e lança.
das no Registo por certidão do seu Escrivão, serão
lançadas na sobredita fórma em livro separado, o
qua,l, com toJ:lS as suas declarações e verbas, será
depois remettido ao dito Ministro; assim como deve
ser entregue ao Desembargador, Carlos Pery de Linde,
o outro Registo da palha, que vier para as Cavalnarices
dos; Moradores de Lisboa. Aos barcos, que chegarem
com palha, remettida por coma dos Lavradores para
ser vendida ao Povo, se dará despacho pelas guias,
que tr0uxerem nesta conformidade; e as Pessoa.s,
que a comproarem, cledararáõ debaixo de juramento
o numero de pannos, que lhe são necessarios. A' outra
palha, que os Colonos pagão de renda aos donos das
ter.ras, se dará tambern despacho com a mesma decla.
ração, constando pelas gUlas da legitimidade da.s re.
messas, e v:erificando.se depois pda declaração e J~ra.

mento dos ditos Capatazes. O mesmo se deve pmncar
pelo Juiz e Escrivão do Terreiro com as embarcações,
que chegarem com carga de cevada, praticando o
d'iro Escrivão g mesmo. que o da Casinha deve obser.
var a respeito das palhas. Pelos referidos despachos
se nã(} levará ás Par-tes emolumento algum, que nao
seja e mesmo t que até agora se pag-ou: expedindo.se
os barcos prompta e successivamentc pela mesma
ordem dos tempos, em que forem chegando, .sem
Í1lVersáo alguma, sob pena de suspensão dos Officla;s,
e das mais, que reservo a-o meu Real arbitrio. Por~m
constando, que os referidos Escrivães tem cumpndo
com as Sl!las diligencias, corno são obrigados, se lhes
dará uma aj uda de custo proporcionada ao rra~al~o,
que houverem tido em beneficio da utilidade publtca.
ODes mbargador Carlos Pery de Linde, a que~ renho
caHegado dos exames e averiguações necessanas, para
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evitar as travessias qos referidos generos o execute
aSSICD. Belém IS de]unhodcI757·

Com Rubrica de Sua Magestade•.

Registado na Secretaria de Estado dos Negocias do Reino no
livro dos Decretos a foI. 135.

~----_._-

Decreto, em que se dedarOll (omprehmder-u NO Abril
de 1747 as peras de sedil neste individuadas.

POr Decreto de 2 de Abril do corrente anno, que 17 57
baixol! ao Conselho da Fa-zenda, fui servido resol ver J

que todas as peças de seda, que fossem fabricadas
nestes Reinos, constando plenamente que o erão, se
sellassem na Alfandega, onde n50 pagarião Direito,
ou emolumentos, que não fosse o da pequena despeza
da imposição do mesmo sello. E attendendo ao que
cm Consulta da Junta do Commercio. deste Reino e
seus Dominios me representárão outros Fabricantes
de Fitas, Passamanes , Gal-es , Lenços, Cintas e toda
a mais obra de seda, que penendem outra igual liber-
dade; e querendo animar as ditas Fabricas, e favo-
recer aos meus fieis Vassallos, que nellas se empregão,
com notoria utilidade do público: Hei por bem de
c1arar, que a minha Real Determinação do dito De-
creto de 2 de Abril deste anno he comprehensiva de
toda a sorte de tecidos de seda, fabricados no ~eino~

verificando-se que o são, com as certidões declaradas
no primeiro Decreto. O mesmo Conselho da Fazenda
o tenha assim entendido; e faça expedir os despachos
llecessarios, para assim se executar, não obstantes
quaesquer Regimentos J Foraes, l.eis, Disposições,
ou costumes contrarias. Belém a 24 de Outubro de
1757·

Com Rubrica de Sua Magtstadt•.

Durel/. ) Caril. ele. 7['0111. ll. K
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Decye-lo, em que .re mmrda, que a bordo dos Navios seja
medido o Sa!. que nelles fOJ.se conrl,,(z.ido para o Byaúl,
delenn;,rol1dlJ a fómJa da NJedírão, e que fl ]lllllla para
elta estabelecesse tempo.

SEndo-me presel~tes,em Consul ta da· Junta da Com.
mercia destes Reinos e- seus Dominios, as ince saotes
queixas, com que os Propriecarios dos Navios da
carrei.ra do B'razil represemárão os damnos,. que lhes
cal!lsâo os COllltratadores do Sal do referido Estado I

p~àindo-lhes nelle o dico genero por med-ida i ao
mesmo temp'o , em que sem elJa lho introduzem no
port0 de Lisboa, quando he embarcado, e em qlle
se embnFca com fraude tão notaria" que m3tldando
agora.. a m.a:sma Junta um dos seus Deputados, com os
os Officiaes rlella, esperar e examinar alguns lmcos
do. Sal, qU!e vinha para se embarcar na. FrocaJ, qJue
crstá pro.xima a partir para o porto de Pennamblrco,
se ocholl pel0J Exrume judicial neHes feüo ,.. que em
l-ugar de -trazerem o numero de moias, que os· Ames
havião declarado para a receita dos Mestc'es .dos Na.
vias, trazião ounco numero de moias muito ma'is di.
minuto, resulra'ndo de tudo um pre-juizo !lal, ~ tão
j.nto)er.a\le!' á navegação' do mesmOl Escado, que não
(hegandOJ l1anca nelll: o Sal para. intcirarem os Mestres
dos Navios (/) 11'l<llme'l'0.de moias, <de que são obrigados
a assigrlélF Conheci'mento em Lisboa, e sendo p~la
CondiçãéJ' qll~lI'ta do- Contraço, cemstraingidos a, p~a.

rem es-ua'S pert€ndida~ f:1lras p'~lo preço do resp>e~CUtv~

pOlIra' d'o Bl-azi:ll, onde devem. d.escarregl1r .. nao' SOo

lhes absorcv-ern. asêrnesmas.. faltas. os. fretes do. Sal, quCl
transporrão; mas são ainda obrigados a pagareA'. di:
mais gera'l'meme (sem excepção' de algum do~ d}toS

Navios) tão avultadas quantias) que ,pelas Cewdoes,
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ex'trahidas da descarga da ultima Frota, que chegou
das mesmall Capicanlas de Per-n~rnbuco, constou por
modo authentíco. que as muitas, que se impuzerão
a rodos os vinte Navios ddla. importárão não menos
de cinco contos e qollatrocenws mil reis, que tanto
perdeu a Navegação do mesmo Estado em uma só
viagem, -com prejuízo ~ que a mesma Navegação não
póde rolenlr: Para que de uma vez cessem as referidas
queixas. e o prejuízo cornmum dos meus Vassal1os,
que com elJas se justi ficou na minha Real presença:
Sou servido ordenar. que os Conrratadore do referido
genero sejão obrigados a mandar medir, á sua custa a
bordo dos Navios, todo o S:l~. que -carregarem para
os portos do Brazil; e que não o medindo na sororedita
fórma em Lisboa, no tempo da çntrega , o .não possão
de nenhuma sorte pedir por medida naquelle Estado,
ao tempo, em que se fizerem as descargas. E para
que nem rn; ditos Navios e Frotas se dilatem, exce
dendo o tempo, determinado para a partida delles e
dellas pelas minhas Reaes ordens, com o moti vo de
não terem ainda a bordo o Sal da sua lor.ação; nem
aos Contratadores falte o tempo necessario para o
carregllrem': Sou o 'osim servido, que para cada
Frota se estabeleça, or convenção feita na JUllta do
Commercio entre as mesmas Partes, ao tempo, em
que os Editaes forem postos, um termo certo e deter
minado., para se carregar o referido Sal. e que, depois
de ser findo o dito termo, possão os Navios sahir sem
esperar Bilhete: estabelecendo-se tambem, para maior
facilidade e expedição da sobredita medida, um Cubo
grande e aferido, que levando de doze até vínte al
queires; pondo. se sobre as escotilhi:\s, ou no lugar,
que mais com modo for, segundo a capacidade dos
.rlifferentes Navios, e tendo no fundo um postigo de
aldraba, se possa este abrir, quando o mesmo Cubo
estiver arrazado, e se possa então descarregar por clle
no Porão o referido genero, sem a .despeza de uma

K 2
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segunda baldeação. O Conselho Ultramarino o tenha
assim entendido, e nesta conformidade o faça execu.
tar. mandando expedir para este effeito os despachos
necessarios, pelo que lhe pertence. Belém a 18 de
Novembro de 1757' Com Rubrica de Sua Magestade.

-------------. .

Decre/o. em que se determina alguma firmalidade da
arrecadação "dos Cifres do dinheiro do Br l'Zil.

SEndo-me presente não haverem sido bastantes as
penas, com minadas no meu Real Decreto de 27 de
Setembro de 1755 contra os Officiaes do um por
cento, e mais pessoas. encarregadas da entrega do
dinheiro e ouro. que vem do Brazil ; nem as novas
providencias, que depois se accrescentái-ão • para fazer
cessar de wdo as queixas dos Interessados, e as pre.
juediciaes demoras, que experimentão os Negociantes
de Lisboa e Reino. para conseguirem na Casa da
Moeda a entrega dos cabedaes, que se lhes remettem
nas Frotas do Brazil, com geral prejuizo do Com.
rnercio; porque tem succedid(l :voltarem as mesmas
Frotas para os seus respectivos portos, antes que as
Partes sejão entregues de muitos dos embrulhos de
dinheiro, ou productos das suas barras: E querendo
obviar o moti vo de tão j listas queixas, e occorrer ao
prejui'lQ do Commercio n~sta falca de gyro: Sou
servido abolir e extinguir a fórma , que até agora se
praticava para se fazerem as referidas entregas, e se
pôrem os Conhecim.entos correntes., ordenando, como
por este ordeno, que de hoje em diante se observe
o segu i 11 te. ~

Chegada que seja qualquer Frota a Lisboa, seraO
obri~ados os Officiaes da Náo de Guerra a vir á Ca~a
da Moeda no terceiro. ou quarto dia. depois de dar
fundo i e sendo abertos os Cofres pelos seus numeras
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successivos, se conferirá pelo Escrivão do um por
cento o numero e marca de cada um dos embrulhos;
para que, achando-se certos) quanto a estas circum
stancias sómente, se fará entrega das cha ves dos
mesmos Cofres, que até agora pertencião aos Officiaes
de Guerra e da Não) a tres Homens dOe Negocio da
Praça de Lisboa, nomeados pela Junta do COlnmer
cio: os quaes com a expedição, que lhes ministra a
sua experienú:ia, e a promptidão ) que delles se deve
esperar, não só concorreráô para a facilidade ~a en
trega do dinheiro, mas serão obrigados a dar conta
na mesma Junta do Commercio dos impedimenws,
que para isso encontrarem, a fim de terem execução as
penas I por mim determiiudas contra os Officiaes) que
retardão as sobredítas enrregas.

Os Officiaes Militares e das Náos ficaráô deso
brigados em virtude da referida passagem. No caso de
faltar dinheiro em algum embrulho) se este não estiver
lacrado) ou marcado, não será recebido pelos ditos
Negociantes; mas se autuará para se proceder. E
achando. se com a marca e lacre inteiros) não serão
responsavels I nem os que o entregarem, nem os que
o receberem) pelas faltas, ql;e nelle se considerarem.

Para que nas verbas dos Conhecimentos e suas
conferencias se evitem as demoras da falta da legiti
mação das partes, e ou tras semelhantes, se ha verão
as mesmas Partes por legitimas pela asserção dos refe
ridos Homens de Negocio: os quaes) achando outros
impedi~entos prejudiciaes. os farão presenres á mesma
Junta do Commercio, para mos fazer presentes, e
eu determinar o que for servido.

E porque a referida assisteocia he onerosa, e
setvirá de embaraço aos sobreditos Homens de Nego
C'io, que devem ser dos mais acreditados, e por isso
mesmo hão de ter dependencias no- seu- Commercie
n? tempo das entradas das Frotas: Sou outrosim ser
Vido ordenar I que a cada uma das Frotas assistão
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diversas Pessoas I e daqtleJilas I cujo principar Nego.
cio seja para outro Porto da America I di verso d-l.
quel1e I de cl:lja Frota se tratar: ficando na sua inteira
observancia todas as mais determinações do meu Real
Decl'~{() de 27 de Setem!mJ de 1755 ) e.xce·pto sómente
na parte J que neste se innova•

.O Conselho da Fazenda o tenha assi entendida I

e fap executar j expedindo para este cffeito as ordeni
necessarias. Belém a 2 r de Novembro de 1757.

Com Rubrica de Sua Magestade.
Registado a 1'01. J3 do livro da JUDta do Commercio , nCita Secre

taria de Estado.

-------------
Dureto I ein que se faculta ° traNsporte das fazmdas para

jóra deste Reino I um pagarem Direitos na Alfandega,
e Consulado da sabidtr.

POr j listas moti vos J que me rorão presentes I e
muitQ mais por um effeito da minha Real clemencia:
Hei p~r bem J que assim as fazendas J que se achão
na Alfc1ndega do Açucar sem despacho J por serem
prohibidas pelo meu Heal Decreto de la de Maio I e
Alvará de r4de Novembro proximos pre~eritos I como
todas as mais J que se acharem na primeira J ou. na
segunda mão J despachadas em iguaes circumstanCl3s I

possão ser reexportadas para fóra destes Reinos c
suas Conquistas) precedendo os exames e att-estações
necessarias da Jtlnta do Commer<:io I e 'Sem que das
referidas fazendas se paguem Direitos atgu·ns nas AI.
fandegas J ou no Consulado da sah'Ída : 'WmaAdo.se

as cautelas J que se tomão soore a exportação do
tabaco. para constar. que com cffeito forá<> de~~~·
barcadas nos Paizes Estrange1ros. a que se dirigi
rem j mandando-se relações dellas a todas as Atfan.
degas dos Portos maritimol destes Reinos, ('Onl I
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dedélraçãe das; IDessoas , a qurrn pertencerem, e dos
Navies ,- Clm que farem, para 1'1ãe tornarem a SeI:
introtluZ-Ídas,; t assig1'1a1'1do termo os que as derspacba
rem, d'e!: que. no caso-, em que as tornem a merter
nestes Reinos J' CDU 1'100 falfão constar, que com effeito
as d~sembarcáriio n0S Pcrizes Estrangeiros, que hou
vetem dechuado" pagaráõ alilU\leado o valor das que.
ie-rroduzirem , depeis de haverem sido absolutas dos.
Direitos; para (» que SI: haverá. por provada a iden
tidade, logo que constar, que as fazendas são da·
mesma qualidade daquel'las , das quaes se houverem
restituido os Direitos; e executando-se esta pena cu
mul'ativamente com as mais, estabelecidas pelas Leis,
Ej-ue se oouv-erem transgredido. O Conselho da Fazen
da o teBha assim entendido, e o faça executar. Salva
terra' d€, Magos- a 3 de Fevereiro de 17 58.

Com Rubrit'a de Sua Mages/ade.

-------------

Deae/o, em que- se prohibe tiOS OfliriaeJ da Alftll1degél'
do Rio de Janeiro o poderrm levar cousa algull/a· a ti/ulo
de Refresco C' MtJrcas dos Navio!. -

~I':'ndo-me IPr~se'ltl~e o intoJeravel abuso, com que. 1'75 8
;;'bfficiaes da A1'tàndegu do Rio de Janeiro obrigão,
pela n€gaçáo dos despa'chos J aos Capitães dos Na VLoS

da. carreira da Brazil a lhes pagarem vinte e quatro
ImI reis por cada Navio, em que arbitrárão algumas
gratificações vaI untarias t que os dirQs Capitãll's lhes
fazião t a titulo de Refresco; e as injustas e escanda-
losas contribuições J que os referidos Officiaes rem
de mais introduzido J com o pretexto de Marcas sobre
os ~<lvios, que sahem daquelle Porto, extorquindo
or~lnariamente aos ditos Capitães dez até trinta mil
reis por cada Pataxo, e trinta e cinco até oitenta mil
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reis. quando os Navios são de maior lotação; ~omDre:'

hendendo nestas extorsões até os Navias) que v~ltão
em lastro) simulando a esse fim despachos) de que
Y~m com carga) sem na realidade a trazerem: Sou
servido ordenar) que os sobreditos Officiaes- da dita
Alfandega do Rio de Janeiro se abstenhão de perce.
ber • e ainda de pedir o Donativo dos ditos vinte e
quatro mil reis 'por cada um dos Navios. que en.
traTem .naquelle porto) e tambem de levarem Mar.
cas de sahida dos mesmos Navios: sob pena de que
os que forem comprehendidos' na transgressão destà
minha Real Ordem) ou por esta causa negarem)
ou demorarem culpavelmente os despachos dos ditos
Navios) sejão autuados e presos; percão os seus Offi.
cios. sendo Proprietarios. ou o valor dell.es) s~ forem
Serventuflrios; e fiquem inhabeis para entrar em quaes.
quer outros Officios de Justiça) ou Fazenda. E sou
servido outrosim. que não entre m:lis em dúvida esta
materia; e que nos Autos) qu_e sobre ella pendem na
Casa da Supplicação) se ponha perpetuo silencio, em
quanto os referidos Officiaes não exhibirem na minh~

Heal e immediata presença os titulas. que tem para
levarem os sobrediros Donativos. O Conselho Ultra.
marina o tenha assim entendido. e ofuça executar I

pelo que lhe pertence. mandando publicar este por
Editaes na Cidade do Rio de Janeiro. para que ven.ha
á noticia de todos) e se não possa allegar ignorancla.
Salvaterra de Magos a 3 de Fevereiro de 1758.

I
Com R"bric~ d~ Sua Magesfadfo

R61giitacIo a foJ. 115 verso
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---------..---,...--......_------
'Aviso) em que st'deíermina la forma!idti"M ae soltura aoJ

presos por dividas, smdo pobres.
.,,'..

'A Sua Mage~tade fiz pr~setite a cont~ t lq~e~v• .m.
deu sobre as doenças, que nesta quadra do anno
costumão grassar nas Cadêas do Limoeiro J e que Já
se tem neIla manifestado. O mesmo Senhor J • éôn for
mando.se com o parecer de v. m. t he servido orde_
.nar, que se diminua o numero dos presos das ditas
,cadêas J como já se praticou no anno' de J 746; mu..!
dando.se os enfermos J que estiverem por culpas leves.
para o Hospital Real, p'ara S. João de De~ e pa'ra
o Tronco; ficando só a Enfermaria do Limofliro para
os presos do Summario. Tambem ordena Sua. Ma
gestade, que v m. proceda Jogo a Visita, em~ que
sejão soltos os que couberem' no possivel :' outl!0s se
Hvrem seguros; e os que estiverem por dividas!; que
se soltem sobre fianças J havendo-as; e não as haven"
do. assignaráõ termo de pagar:em em certo espaço
de tempo J e logo que chegarem a melhor forruna: e
que os que padecem a sarna t de que faz menção o
Carcereiro. se devem pôr em lugar separado Jande
estejão juntos, para que a não communiquem aos
.outros. Ao Marquez. de Tancos manda o mesmo

..Senhor ordenar J pelo Aviso da copia inclusa J que
faça pôr sentineIlas aos presos. que se hão de reco_
lher no Hospital Real J em S. João de Deos t .e nos
.mais lugares J que v. m. apontar. Deos guarde a v. m..,
Paço de Belém a 21 de Fevereiro de 1758.

\ '

l .

,
Sebasliáo JosE de Carvalbo e lvJello.

. ,
",.~-

DecreJl., Car/t. ,'elc~ rrOl11. 11!, L

1
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Gernes e C01nmuas para os Officiaes das Mesas da .11m;
cadafão das Conlribuifõ(S áos I:arQes. e para os Lola.

~ .' r r dfire-s1t{os Naviôs.·
) . u'j o. I

1758 TO..d~s· as: Émbarcações, que houverem entrad~
nQ palitQ, em que pedem o despacho, antes do dia
:2 de M~rço prQx'imo passado, devem ser i~entas da
cpntripvi.c;\ãp dos~Fa:rócsJ e pagar os mais emolum«n.
tl;lS devieo~, fa~endo..se declaração na R~ceita de que
não p;tgou a contribuição pelo referido motivo, que
devem faz~r constar por cenidão. na devida fórma.

, Aos Navi0$ ,. que sahirem com carga de [ructos
destes! Reinos e das sua. CCi>rlquis para Reinos
Estral!lgeires., se' lhes. abateráõ tres partes da contri.
buiçã.o res·pe.ctiva das ,suas lotações. Levando. metade
até. tres pal'te!l da- carga, se lhes abaterá metade da
mes.ma con&ribu.içãa; e llevando ama' quarta parte,
(lU daJú palra cima. com pouca differença l se lhel
abíllCe.rá l!1!m.a Qjll·a:J1ta parte. . . .

_,J • 03 Lotadores farão exrome nos Navio~. que pedi.
rem despacho ,. passa.n.do~lhes, as C.e~tidões; neclrssarias
p<ll1la app~ese1iLtar ma Mctsa destas. contribwições ; e nesta
se fará declar<t~o, á margem da Reccilta ,.da'Fazáo,
porq'le se fez este abatimentO'..

POl!qLle. pQ,cie: a'<i:ontecer J .que. alguns Na.vios h~5ó
de- s.arua-· em lastro palra outros ponos alo Reino r C

carregar dos ltefel1í:dO& fru'ctos; e sería Í'm.wtH este aba.
timento, havendo já contribuido no porto, donde
sahírãD, Para es.se, G:.m que-1lã(); de canegar, poderáS
()s Mestres dar fiança na Mesa respectiva do porto,
donde sahem, pela qual se obriguem a remetter Cer..
tidão ·dentro de dous mezes J de como carregárão ein
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todo» OU rm parte J em outro porto d6 Reino., ficand
usim em suspenso o pagamento" das.nes quartas par:.
tes da sua lotação J e cobrando-se some!lte a 'quarta.
parte» que em todo o caso he d'evida. " " ( < .,

. I

. 111strutyáo para o Despacho ~fJS NRr;ios Ellra1lgei;os.

Logo que o Navio se appresentar J p~dindo despaJ

cho I deve mostrar a Certidão do Marco, e deve pagat"
OS'200 reis por tonelada I fazendo-se a conta peIa Cer.
tidio dos Officiaes, nomeados pela Junta, sahindo rora
tom a quantia. Deve pagar I ~980 das <:ontribuições J

a saber. J Cl> 500 da contribuição da Junta. e 480 rei.
dos Officiaes desta arrecadação. Para o Guarda Mór
do Lastro. levBnd~o J deve pagár I ~OO0 reÍi·; t ni().
b le"'lndo • 400 r~is. . .r ( r ~

Feita assim a Receita. se lhe deve-dã·r á '€é tidão)
~afa Com as verbas da Alfand~ga pedir- o Passaporte.

lnstru'Cfão para (J Despacho d(JS NafJi'Os Pórfugtle".us,
qll~ 'Oão para '(JS porm dtl Europn. - I

Logo que se appresentar qual'quer Navio. OU
Hyate a déspacho J se lhe pedirá Certidão do Marco,
e da sua lotação. passada pelos Offidaes. nomeados
pela Junta do Commerclo • para as lota:ções dos Na
vi.os; declarando esta tambem» que o Navio vai appa
relhado. Pela Certidão da sua loe ção se lhe .fará ~

tonta a duzentos reis por tonelada, sahindo fóra com
a"c0hta nó Livro da Receita. Depois se farli a avt>rÍ..
gl1ação do lastro pelo Bilhete do ~al'cb; e ~evando.o,

se lhe carregad6 mil reis para o Gtl!rda Mór, ~a\1indti

fQra com' esta addi-ção 'debaixo d& seu tittllo i. -e n!"
b Jevando, corri quatrocentos reis. 'Deve pagar maiS'
oito tníl lJuatrocentos e sessenta reis. a' sáher.• qtHl'"
tro mil 'e oitocentos pata ó Patrão Mor-» Esc t-y!i'Ô'
lia tarovedoria e Meirinho dos A-rttratetls ~ ~arró'"

L2
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c~htos- ê oitehra reís mais pira o d~to EscrivãO': ~a.
t[oc~ntt>s e oitenta reis para o Secretario do Mestre
delCam.po GeQer.al·: ~atrocentos e oitenta reis para
a Repartiç1i0 da,a'enencia: Dll7.entos e quarenta r~is
para o Escri vão da Casa da rndia: Mil e quinhen.
tos [<eis par;\' a Jt,Jhta _do ,Cómmercio; e quatrocento~

e ··oirentá reis para os dous Officiaes desta arreca.
daç'i'l'. sahindo fóra com esta sobredita quantia de
8'<1:>4--{)0 nO bivro da Receita qebajxo do titulo Emo,
[ul/ui/zlo.r, • Deve appI:esenr-ar Certiçlão da lotéjção do
Marinhe,~ro da India) ou de como o tem já satisfeito;
e multiplicando as toneladas a 120 reis) se deve sahir
fóra com esta quantia debaixo do seu titule. ,
~ .JF~ita assim a Receita) se lhe fará assignar °

t,ctm(J ;r$,':§pecti vo. e depois se lhe entregará a sua
Certidão para com as verbas da Alfandçg~ requerer
o e'u Pássaporte•." .' . '

: I Nos.Barcos e Lanchas ha a _differe~ça de que'
sómente pagão a sua lotação pela referida Certidão,
e de emolum'entos 1q')980) a saber ).. I C!> 500 para a
Junta) e 4~0 l.cj~..para os Officiaes. Q!!anco ao lastro,
deve.se fazer' a referida differença j e satisfeito, se
lJ.le entregai a ~ertidão. . '
, <, :! I • ~J : ~,

( .l.nslyucfao. tara o Despacho dos N~'l!ios da carreira 'I,

_ , . 'dlf /lmeri(a t Asia e A/rica., .l
l' J: .. oJ

.; ~. Logq q,-u; se .~ppresentar qualque~ EmJ?arcação a
d~sf'açb.o. sy,lhe p~dirá a Certidão) feita e jurada pelo
Padre CapelUio) e assignada pelo Mestre) pela ql!.a~
,:<?nste ser o .dito Padre Capellão, o mesmo) que vai na
Nav~q; outra Cert~dão do Cirurgião Mór da Armada,
para -constar.); que o Cirurgiãq ~o Návio he o mesrpo,
que .vai) e foi pqr elIe approvadp; optra Certidão d~
Cp rp,ógrafo.. Mpf J' ,para constar) que o Piloto hc)
exarpmado: e sendo por esta parte corrente) s~ .pas..
@~rá a pe~!r ~ Certidão do MlUCO , e a da ~ua !~ta~ão •

.., . -- -- ~ ~ .-- - --
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que deve sér assignada; pelos .Offié:ia~s; ~n(!lmeados pela
Junta para as lotações dos Navios» .comó tambem ,e
Bilhe:te dos mesmos Officiaes , por qU~,conste» que o
Navio está apparelhado, e nos termos de fazer viagem.

Pela Certidão da lotação» que se fez» se ha de
.formar á contá ã duzentos reis- por êa a uma tone_
lada, com a qual se ha. de sahir no, Li'Ho da Receita.

Depois se deve averiguar, se o Navio lev'a lastro.
o que consta do Bilhete do Marco. e levando-o, se
deve cobrar mil reis para o Guarda Mór» encheooo
assim o cifrão ~ que' está debaixo do titulo. Lastro»
no mesmo Livro da Receita; e .qualloo o nãõ.leve»
pagará quatrocentos Teis sómenre) para .0 . mesmo
Guarda Mór, declarahdo-ó assim no referido Livro.
beve pagar mais 13W020 reis dos emolumentos, com
a qual quantia se ha de sahir no' Livro da Receita.
pebaixo dest~ rtitulo E'moIJltlientos Deve m~s llRprç
~entar a Cerric;ião do Escrivão drs Lotaç-e;., pa,ra a.
contribuiç.ão do Marinheir.o da Indla, e multiplicàr-se
Q numero das tonet~das por cento e vinté reis» sahin
do com a quantia, que der, debaixo do titulo Mari_
l1hdros da lndia. Tambem se deve averiguar a esmolá
~a Igreja das Chagas, pela quã1 peve pagar o Capitão
800 reis, o Mestre 4-00 reis, e o mesmo o Pilota, e
outro tanto <> Contra-Mestr.e: 0& Marinheiros! a 200

~eis) e os Moços a 100 reis; do que tU,do se ha de fazer
uma somma ~ com que se sahe nó Livro, debaixo do
titulo Esmola da 19r.eja 'tie Nossa Sen)J.Qra da Eiedflde
dfiS Cbo~af. , . .

Fena ass~~ a -,Recejta-. se Ihé fará ~$jgnar o.
termo no Livro,c:felles,_ e Ciepois se lhe enrregflra a s.ua
Certidão, p~r~ eon.~ ~s verbas da Alfandegas requerer
o Pass.aporte, ficando .todas as Certidões em linhas
separadas •.exceptl,lando as do Marco,. que se da rão.
aos Mestres; e haverldo Jquâ!quer )mpediineoto por
ordem do Conselho '~lframàri'no; Escrivão dos De
gradados, ou Officiaes da En'xarcia velha, se não dará
~ste despacho. Lisboa a 29 de Março de 1758.



.l.r~ Rubricadas"peló Becrétario)de Estado 'dos Ne-.
ego<rios dd Reino. , < .' ~ ,

•Sebdstiáo <José -de' Carvalho e Mell(J.
J II'

J --:----- r t

1J~et1to J 1m 1ue "se prbTfibé o de.rpách~r~se na Aljandeg,
(Solas e Alanados t nao fabricados '!este Reino.

1758 .SE;n'dg'-me ~re'sentes as 'repetidas transgre~sões ,'~ue
,se tem felt6. do' Decrho' de 7 de Maio de 1680, e do
'A is.â fie(2Ç,' ele' Judio de '1739: que prohibírão OUS()

das Solã c tanados J que não fossem fabricados
nestes Rcihos e na's suas Conquistas: e que appli
cando aJunta d9 eonimercio destes 'Reinos e seus
Domirtios t.odas ás 'Qiligéncias, que j]he encarregud
rrofCa il'ulp17 §. 8 ôos seus Estátl1tos (I)-;....ptrrápro
.lliõvêt I ao'bservanci'a' da dita prohiblção J se achou,
qüe 'nas'Alfand'egas se lhes dava despacho aos referi
do's gerliro~ 'prohi'bldos J debaixo da escusa de se lhd
não haver pªrticipado a proqibição deIJes: Sou servido,
que esta se obs-erve nas mesmas Alfandegas, para nellà~

se não dar entrada à"O,8 sobreditos ge'lleros J tlebaixà da
~e'na"q~ su~pensão dós Offi~iaes J que os dé~pacharem,
~ela primeira vez. e da privação dos OffiCIOS pela se·
gunda J em que irlcorreráó pelo mestt10 fado do deSpa
cho, 'a benefitio de quem os denuficiar, não sendo, oS
mesmos culpados J ou pessoa J com elIes Interessada
na lnesma denuncia. Ó CóI'lselho ~a Fâzenda o tenha
assim entendido J e faça executar· com as ordens .ne
cessarias, as quaes mandará registar nas respectrva~

Alfandegas, para que ncllas s~ não possa mais aIlegar
ignorancia. Belém a 8 Be Abtil d'e ". 15 g:

Co;n Rubrica .de Sua M(}ge,rJfde.

(1) De u de Dezembro de 1755.
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lJurt/~, 1111 que u appr~vll as ln$lrtlcfodS de pagamenio
e arrecadafão da çonlrióuifiio p(/r~-.(J. F.aráes.

, • .~ t •• _

SOll ser~do cQ~firm~r os Capitul~s das In.s~t:Uc~õles 175 8
geraes e commuas para os Officiaes das Mesas da
Arrecadação da contribuição dos Faróes e Lotadores.
dos Na vios J formadas pela Junta do Commercio destes
Reinos e seus Dominios. para' mdespachv dos Navios
Portugufzes, que vão para os.Partos da Europa; para
os da carreira da America. Asia e Africa ; e para o
despacho dos Navios Estrangeiros; que bajxã escritas
em quatro meias folh3s de papel, rtl~fi'adas por
Sebastião José de Carvalho e Mello. do meu Con-
selho. e Secrctaúo de Estado dos Negocios do Reino"
E mando. que p eIlas se proceda em Jui'lo e fóra
delle • sem embargo de quaesquer Leis, Regimentos.
ou Disp(i)sições contrarias. Belém a 24 de Abril de
175 8•

Com Rubrica de Sua Magesff4rie.

II J
r
I t

-p L A N O,
I

~fie SNa Mag~slllde trümdou rtmeJler 110 DJlIjIJI' RegeJóT'.
para se ,.egltlllT (JJ ,Alinha1nlplo- das ~URS .. ~ reediJi.coçii()
das C(lUU. que se hão de erigir nos'U,-rtnos, qIU jazn1l
tnJre a Rua Nov(/ do. A/nfada l raJaria , e entre a
txlr"emidad~ Sl'plmtríolMi .do Rotid a/é d 'I/freira ~ do
l'(/fo- exdusi-Y;'Qmel1Jt'.. . -

, I ~ !J ,.

It A Nres· (!]€' tudo 'm~nda,JSual M~g€s;~de rãtil1- J 75 S
tat as pr~hibi-çK,s. -dos Edítaell I que mandou pwblicar,
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para prq.hibjr J qu~ st=_ eqif1.ç!lss~ ~çentrQ.Jlos limites;
que o mesmo Senhor determinou para a Cidade de
Lisboa, antes de baixarem os Pla~os d}:lIa: suspen..
dencJ..QJ e. filZc;ildo ce~~r a. dita .pro,hjliliÇ.ãp ppF ora,
sómente a respeito do Álinhamento das Ruas e Edifi..
cios, que se edificarem nos te renos acima Confrdq.
taâos: de.tcnninando a respeito aas 'referidas Rfias ó
s.egudnt,e.~ .' .

2 A Rua Langa de S. Raque" formando.se uma
,Praça com.a regularidad~ possivel entre o Adro da
.dita Igreja .e as casa de D,t Joãolâe L~ncastte; .e sa•
.hinde della u·ma· Ruárde cincoenta e quatro palmos
ode largo, até acabaF na porta travessa da Igreja do
Loreto , formando.se para as casas um prospecto uni
fo me em symmelitia ~ altli1ra., como o que abai,xo se
.refélle. I I : • '.

~ :} A Rua das 'p.ol'naos de Santa Catharina, prin.
cipiando no .largo do Loreto c os' -cincoenta e
quatro palmos. 'que tem, até o làrgo, onde se separãCl'
os cam'inhos para a Calçada de Paio Nava~s , ~ para a
Rua Nova do Almada: principiando-se a adoçar pro.
porcionalmente o declivio desde o dito largo do Lo
reta até o outro acima declarado. de sorte. que
quando .chegar a elle, tenha menos que vencer na
descida do oChiado.

4 Em segundo lugar s.e de.ve continuar da mesm~

sorte, e com a mesma largura desde o Chiado ate
á Calcetaria., levantando-se nesta com entulhos o que
possivel for e der a livclação) para ficar mais ímper.
,ceptivel o d,eclh'·io.

5 No meio desta obra ficão duas cousas dignas
.de ,attender-se; primeira" o largo irregular e [or~e

.acima referido: segunda., a chamada Calçada de- ~,i10
Navaes., indigna de ser Rua de uma Côrte, alO~a
no estado antecedente. E para que fique tudo redUZi
do a tetmos decorosos, resolvéu Sl!Iá MageSlade.1que
se. continue no referido largo a mesma Rua de clO~
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coenta e quatro pal~1os J largando-se o mais aos visi
nhos, e rompendo-se até o fim da Rua dos Espingar
deiros e angulo ) que fica na extremidade Meridional
do Hocio J ou onde ma is COI1 veniente for) para ficar
mais esta communicaçãQ ampla e decorosa entre o
Bairro Alro e a Cidade baixa.

6 E a figura da referida h1Udança se acha bem
distincra na Planta num. 5 J configuração 10 J no caso
de não haver outra, que pareça mais util.

7 ~anto aos prospectos destas duas Ruas J pare
cem competentes, por nobres e por simplices, os que
se contém na configuração 7 J com estas declarações:
a saber:

8 Prim~ira , que as casas das referidas Ruas, que
houverem de ter cocheiras e estribarias J as terão nas
Travessas.

9 Segunda) que fica prohibido fazerem-se de
armação as casas do terceiro andar; ordenando-se
pelo cóntrario, que sejão os tecros de esteira, e ai

vigamentos em barbados nos frexaes, ·e os mesmos
[rexaes nos centros das paredes J ganhando-se tambem
assim aprove,irarem-se os vãos das elevações dos ma
deiramentos para a guarda dos moveis) e para a
competente accommodação das familias.

10 Terceira J que nas agoas furradas se hão de
configurar e tàzer trapeiras, que não só dão luz J e ar
para conservação das madeiras e dos moveis J e para
a claridade e respiração dos que nelIas ha,bitão) mas
ao mesmo tempo servem de ornato ao prospecto da.
Rua; figurando nos edificios mais um 'andar de casas.
para- o que se costumão nas outras Côrtes chegar estas
trapeiras á face dos edificios, o mais que he passiveI.

I I ~arta. que na Rua Larga de S. Roque, e
na das Ponas de Santa Catbarina J em que ha Gasas
nobres i pa tece necessal'io i mi ta r-se o prospecto das
casas do Rocio; figurando.se de porçao em porção

Decret!. ) Caril.) elc. cromo II. M
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de terreno um portico de laje, que sej a entrada de.
cente para as ditas casas nobres.

. 12 Em segundo lugar, como os edificios nobres
e sumptuosos, que se fazem no lado Septentrional do
Terreiro do Paço, he justo e necessario-, que para se
lograr a sua formosura e servirem de ornato á Côrte J

, fiquem por todas as partes manifestos, e principalmente
pela banda do Norte; já se vê, que tudo isto he incom.
pari vel com a conservação da torpe Rua, que antes se
chamava Confeitaria; e que todos os prospectos destes
edificios devem cahir sobre uma Rua larga e princi.
paI, que póde ser a Rua Nova, conservando.se nesra
o nome da antiga; e discorrendo desde o principio da
Calcetaria, onde entra neI1a a Rua Nova do Almada,
até a extremidade Meridional da Rua do~ Ourives da
Prata: ficando nella ao Norte a dita Rua dos Ourives;
ao Sul a parte della, que se continuar pelo largo do
Pelourinho, até entrar na outra Rua J que vem do
Terreiro do Paço para a Ribeira.

13 E como esta bella Rua não deve ter pela banda
do Nascente. onde precisamente acab,'l, um termo tão
torpe. como hc a obliqua e estreita passagem, que vai
do Mal Cozinhado e das Carneçarías por detraz da
Miscricordia para entrar na Ribeira: He Sua Mages~ade
servido.) que se mascare esta passagem com um pórtiCO,
não de edificio público, mas sim particular, por onde
sómente s~ communiquem os que forem de pé em
serventia do povo miudo, como se acha praticado
nas outras Côrtes em casos semelhantes: evitando-se
tambem assim dous inconvenientes tão grandes, como
são: primeiro. a devassidão de uma grande parte do
terreno da Misericordia: segundo, o de não haver
entre a Rua, que viesse da Rua Nova, e entre a que
sahe do Terreiro do Paço para a Ribeira. o espaço
eompetente para o concurso de ambas aquellas Ruas,
sem que na parte Occidental da Ribeira fizessem
gra~de deformidade.



C A R TAS > ETC.

r4 O prospecto desta Rua parece. que seja da
mesma elevação dos edificios do Terreiro do Paço,
mas com differente syml11etria: compondo-se do nu
mero de andares, que couberem na sua altura, sendo
as lajes de dezeseis palmos de pé direito; da mesma
proporçao os primeiros andares; e repartindo-se o
que resta para encher a altura, com proporção pelos
outros andares, que couberem: com tanto) que as
portas das lajes sejão iguaes nas medidas; as janell~s
do primeiro andar de sacada j as do segundo de peI_
toril, um pouco mais pequenas; e as dos andares da
mesma sorre ; mas diminuindo sempre com proporção
nos andares mais altos. .

J 5 A largura desta Rua deve ser de sessenta
palmos: divididos de sorte, que quarenta deJles fi
quem li vres no meio para as canuélgens ; tendo no
meio a Slla cloaca ele dez palmos de largo, e quatorze
de alto. e que por cada lado fiquem dez palmos para
li passagem da .gente de pé, com seus columellos em
justa proporção entre a Rua e as ditas passagens. para
impedir, que nellas entrem as carruagens, como se
acha praticado em Londres.

16 E como estas c1oaca$ não só servem para a
'expedição das agoas do monte, que entrão na Cidade j

mas tambem para por ella"S se evacuarem as immun
dicies das casas dos habitantes dos dous lados das
Ruas, que assim conseguem a limpeza contínua das
suas casas> e 'tambem evitarem 'as despezas, que com
('lia fazião na Cidade antiga j a elles e não á Cidade
cOTl}pete a edificação, e conservação das mesmas cloa
cas, ca.da um na sua respectiva testada.

17 Em terceiro lugar as duas Ruas nobres, que
sahem do Terreiro do Paço para o Rocio J pela Rua
dos O~rives do Ouro, e pela dos Odreiros, devem
ser em larguras J prospectos e fórma de edificação
iguae!> com a Rua Nova, pelas mesmas razões, que
ficão ponderadas. .

M2
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18 Em quarto lugar as Ruas, que devem cortar
as que ficão acima apontadas) ou Travessas) que são
indispensavelmente l1e:cessarias para a serventia da
Cidade) e para a liberdade do ar e da luz) até dos
mesmos habitantes das Ruas principaes; basta que
sejão alinhadas com a largura de quarenta palmos)
a saber: vinte dclles livres para as carruagens) e d z
por cada banda para a geme de pé; sendo nos prospe_
ctos destas Ruas as janeIlas de peitoril em todos os
andares) e formando-se nellas as cocheiras e cavalha.
riças de quc.m as houver mister para sua accommo_
da;ção.

19 Em quinto lugar restão neste Plano da Cidade
baixa tres porções de terreno, em que ao mesmo tempo
se deve edificar necessariamente, os quaes são: pri
meiro.> o que jaz entre a R4a Nova do Almada, a
Calcetaría).a Rua dos Ourives, do Ouro) o Rocio;
e volta ndo delle pela Rua dos Espingardeiros) Ascen
são) Crucifixo, até entrar outra vez na a1cetaría:
·segundo, o outro intervallo, que jaz entre a Rua dos
Ourives do Ouro, Rua Nova, Lagar do Sebo e Rocio·:
terceiro, o que jaz entre a dita Rua do Lagar do Sebo
e a Praça da Palha. ,Bêcq da Comedia, Hua das
Arcas, Largo de S. NicoJáo. Carrearia. até sahir
deframe da Igreja da Magdalena.

20 No primeiro dos ditos terrenos não he neces
saria alguma Praça, em ra~ã de ficar visinho ao
Rocio e ao Terreiro do Paço, e de cstl.lf pelo Nascente
e Poente entre as duas bellas e .largas Ruas do Almada
e dos Ourives do Ouro.

2 r Donde resulta. que tudo o que ha que fazer
neste terreno) são duas cousas, a saber: primeira)
cortalo com as Travessas, que se vém na configuração
lodo Ali nhamentQ da Cidad~, OIJ outras semelhantes,
tendo cada um a largura d€ qu.arenta palmas) e não
m.ais. diVididos na fórma acima declarada: s~gllndat
coitar a Rua. que se acha. delineada entre as dua~
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lIcimà referidas. passando da' Rua da Caketaría ao
Cruel.fixo, e dclle á Victoria em uma linha recta;
c dando.se aos Pcldres Congregados o angulo entrante,
que está no Largo do dito CJ ucifixo. cm lugar de
algum pedaço. que se lhe tome em cima para romper
a Calçada de Paio Navaes, na [órma que fica decla-
rada. . .

22 Nq outro intervallo, que jaz entre a Rua dos
OUrIves do Ouro, Rua Nova, Lagar do Sebo e Roeio,
tambem não ha outra cousa, que fazer. mais do que
cortar com Travessas de quarenta palmos de uma para
a outra das referidas Ruas J na maneira acima decIa-
rada. o referido terreno.

23 E por que nclle se comprehende a Igrcüa de
S. Julião: Ha Sua Magestade por bem, que esra se
possa mudar para o largo da antiga Patriarchal , fun
dando-se em parte do terreno. que era da referida
Igreja, na conformidade do Breve. que o mesmo
Senhor impetrou de Sua Santida e para este cffeito.

24 E no terceiro e ultimo inrervall{) do terreno J

que jaz entre o Lagar do Sebo, '1 fraça da Palha. o
Bêco da Comedia, Rua das Arcas, Correria) até
sahir defronte da 19reja da Magdalena, tambem não
haverá nada mais que fazer, do que cortar o mesmo
terreno com Travessas da mesma largura em justas
proporções.

25 E porque nelle se comprehende a Igreja
Paroch;ql da Concej~ão'Nova, se dev esta <mudar
da mesma sorte para o Largo da Santa Igreja Patriar
chal, na fórma,da referida tàculdade Ponrifiçia, tendo
alli situação mais dtcoro a, e terreno pa ra se accom
modal' competentemente, c mo se vê da Planta que
tem feito Eugeoio dos .amos cje Carvalho, para as
R\l~~, qu~ saherp cj(),Terçeiro do PílÇO.

26 A mesma muaança .e t:óde praticar com a
Igreja da Conceição Vdha) u dos Freire , para o
Icferido Largo da Santa 19leja .Pattiarchal) ou para
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o meio de qualquer dos dous lados SeptentrionaI .. ou
M.::.ridional da Praça do Rocio. onde será mais pro.
prIa.

27 Em sexto e ultimo lugar J pelo Clue pertence
ás com pensações dos terrenos. que se devem deva sar·
para alargar as Ruas e Travessas J resolveu Sua Ma.
gestade. que se procedesse na maneira seguinte.

Rua Larga de S. Roque até o [orêlo.

2 g Tendo esta Rua em muitas partes uma dis.
fórr~e largura. e excedendo em todas as mais partes
os Clncoenta e quatro palmos. que se lhes hão de
dar para ficar em proporção com a Rua das Portas
de Santa Catharina: e devendo alargar-se as Traves.
sas , que vão- por um lado para a Igreja da Trindade.
e- pelo outro para a Rua das Gáveas: se podem in.
demnisar os donos dos terrenos, que forem devassados,
compensando-se-lhes palmo por palmo naqueIles ter.
renos e.xcessivos. o que se lhes tomar nos que são
necessarios ; e pennittindo-se-lhes. se avancem. até
ás extremidades da nova Rua. que se deve fundar
com cincoenta e quatro palmos de largura sómente.

Rua Direita das Portas de Santa CatGarina.

29 Nesta Rua não ha que compensar, porque
fica com a largura J que tem actualmente: sendo
porém necessario alargar as Travessas. que nella ~es.

embocão, se deve ratear por todos os moradores dos
lados, donde ~carem as referidas Travessas. e dos
que ti verem casas em ambos os seus lados. o valor dos
terrenos devassados. em benefieioJ1.seu, na confor
midade da Lei de 12 de Maio p-roximo precedente.
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Cbiad() t Rua Nova do Almada.

95

30 Nestas Ruas e Travessas t que delI as houve
rem de sahir, se deve praticar o mesmo, que fica
estabelecido a respeito da Rua Direita das Portas de
Santa Carharina.

Calçada de Paio Navaes.

3 I O terreno t que se devassar desde o largo t

que está no Chiado, até sahir a nova Rua t que Sua
Magestade tem determinado, até o Plano do Rocio; se
ha de compensar em parte com a parte do terreno do
referido largo, que não for necessario para a dita Rua.
E não sendo bastante J se deve ratear o mais valor
pelos visinhos confrontantes, que ficarem nas frentes
da referida Rua, como aquelles, que neIla se inte
ressão, tirando as suas propriedades de um Bêco pre
cipitado, para ficarem situadas em uma Rua Larga.
na fórma da disposição da referida Lei (I).

rermro) que jaz mIre a Rua N()va do Almada) Rut}
dos Ourives dfJ Ouro) Calcelaría e Rocio. voltando
delle pela Rua dos Espil1gardtiros, Ermida da Ascensão
6 Crucifixo) até enlrt/r oulra vez na G"'a/celarífl.

. 32 Sendo certo) que as casas, que se achavão
situadas na Rua dos Ourives ao Ouro) e deIla até á
Rua dos Escudeiros) tinhão muito maior-valor incom_
paravelmente t do que as outras casas) que esta vão
Situadas nos Bêco' estreitos t sórdidos e escuros, que
ja'l.ião no centro do terreno acima confrontado: e
pedindo por isso a equidade, de que Sua Magestade
he sempre Supremo Protector) e as Leis e Ordens

(1) De 12 de Maio de J758.
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estabelecidas pela Real Providencia do mesmo Senhor., ,
para se observar a este respeito a mfsma equidade,
que os Proprietarios dos terrenos, siruados na ~obre

dita. fónna, fiquem lucrand ,ou perdendo, cada· (]m á
proporção do estado, em que se achava no calamitoso
dia primeiro de Novembro de 1755 : Resolveu Sua
l\1agestade :

33 ~e regulando-se pelos Tombos, que se fize.
Tão' em virtude do Decreto de 29 de Novembro do
mesmo anno, as propriedades, que tinhão a sua frente
nas ditas Ruas largas, as fiquem conservando na mesma
fórma I nas que de novo se fizerem •

. 34 ~e os ourros dOJ10S das propriedades I que
as tinhão nos referidos Bêcos, as fiquem conservando

-nas novas Travessas I em quanto for possivel.
35 ~e todos s~jão compensados com terreno

palmo por palmo de frente e de fundo, em quanto
o permittirem os terrenos das Ruas e dos Bêcos I que
antes erão públicos I c o espaço, que antes havia no
largo. que estava no fim da Rua dos Ourives, ou na
dos Escudeiros; a favor de cuja compensação está
serem os Bê-cos muitos, e muito menos as Tra'vessas,
que se hão de deixar.

3 6 ~e os terrenos pertencentes a particulares I

que se hou verem de devassar nesras circumstancias I

por não bastarem o diro largo e Bêcos para se comple.
tal' o novo Alinhamento, sejão sempre tornados nos
mesmos Bêcos, e não nas Ruas, que antes erão largas;
porque sendo menor o valor destes terrenos siruados
em Bêcos, haverá tambem por este principio menos,
que rarear pelos Proprietarios confrontantes das Ruas
e Travessas, a cujo favor se devassarem•

. 3( E que em fim a assignação I demarcação e
adjudicação destes novos terrenos se faça de tal sorte,
que as sobreditas propriedades fiquem situadas pela
~esma ordem) em que o esta vão antes do Terremoto;
ISto he, ficando mais visinhas da Calcetaría pela
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banda do Sul, da Rua dos Ourives do Ouro pela do
Nascente, da Rua Nova do Almada pelo Poente, c
do Rocio pelo Norte as propriedades. que assim esca~

'Vão situadas antccedentemente.

CJ'errmo, queJaz en/re a Rua do! Ourives do Our, ..
Rua Nova, Lagar do Sebo e Rodo.

38 Neste intervaIlo de terra manda Sua Ma
gestade praticar o mesmo, que fica prevenido debaixo
dn Paragrafo proximo precedente em todas as suas
partes J para ficarem com a frente nà Rua dos Ouriyes
do Ouro, dos Escudeiros, do Lagar do Sebo. e do
Rocio J as propriedades, que antes estavão situadas
naqueIlas Ruas largas 'com preferencia ás que jaziã()
dentro dos Bêcos e Ruas mais estreicas.

rerreno. que jaz entrt o Lagar do Sebe, Praça da Palha,
Bico da Comedia J S. Nicoláo J Correaria. e lado Occi
denlal da Rua do! OurÍ7-'es dçz PraIa.

39 Tambem no Alinhamento das Ruas , demar~
cação e adjudicação dos terrenos particulares, siros
no sobredito intervalIo, manda Sua Magestade prati_
car as mesmas equidades, que ficão referidas debaixo
do §. 28, e especialmente para ficarem nas Ruas
direitas e de maior passagem. e mais distantes, ou
mais perto do mar as casas. que antes estavão situa~'

das nesta conformidade.

I

!Jurett. ~ Caril. t t/c~ Tom. JI!, N



t.lerreno , . que confina ptla banda do Sul com os tdificill
. do. lado Septmtrirmal do 'Ferreiro do Paço, pela. banda

do Poente com os mesmos tdifirios, pela banda do Norit .
com a Rua Nova dos MerCtldorts, Rua dos Ourives
da Prd/a, Carneçarías e l'v1al-cosinhado; e pela dQ
Nascenle com (J Casa da Múericordill e propriedlldes •
'llle estáo nas cqs/as della.

~ .40 Neste espaço de ~erra são muito limitados os
solos de cada urna das propriedades, que nelle se
contém; vendo-se pelo Tombo a pequenhez das fren..
tes e dos fundos ,-que as ditas propriedades occupavão
ao tempo, em que farão 'arruinadas pelo Terremoto t

e abrazadas pelos incendios J que depois delle se se..
guírão. .

4 I Sendo porém as ditas propriedades tão uteis
peros' av'ultadás rendimentos, que produzião aos seus
féspectivos dQnos, ainda naqueUn pequenhez, se fazem
nellas mais dignas de attenção as compensações dos
terrenos, que se devem devassar para as Ruas públicas
e Traves~crs» que as hão de' cortar para as sehentias,
luzes e ar livre das casas, que no mesmo espaço se hão
de edificar.. E o que Sua Magestade . resolveu a este
Fespeito, he o seguinte•

.p Em prime~ro lugar: devendo a antig~ Rua
Nova dos Ferl'Os, e antiga Rua da Confeitaría ser
Jeduzidas a urna só e unica Rua , com a .denominação
de Rua Nova d' E/Rei: nos terrenos, que antes oeeu.
pavão as referidas duas Ruas; pareceu, q.ue ou have~á'
o espaço, que baste, ou não faltará rnuit0 para seah.
l)har a nova Rua J que deve cortar-se com a largura
de sessenta palmos por fóra dos edificios J que forma.
rem o lado Septentrional do Terreiro do Paço, na
fórrna acima declarada.

43 Em segundo lugar: devendo tambem sahir
do Terreir~ ~o Pa~o actual trca Ruas da mesma lar~'. .,.
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gura de sessenta palmos : a saber,' as duas., que vã~

ao Rocio. e a terceira, que vai ,metter-se na que
hoje se cham.a dos Ourives da Prata: Manda Sua
Magestade compensar os terrenos das referidas dua~

primeiras Ruas, em que sórnente se póde c~msiderar

alguma falta, primeiro cóm os terrenos públicos. que
~ntes occupavão as duas passagens dos Arcos dos -rre
~os e dos Barretes, e com os que occupavão tambem
(JS Bêcos, que havia naquelle sitio, pertencentes a()
público; e depois onde não chegarem as ditas passa
~ens e Bêcos, com o chão, que no largo do Pelo~

nnho e do Ver o .Peso ficar livre da Rua, que por
elle deve passar para se mettec na dos Ourives da
Prata; sendo escusado o dito largo do Pelourinho em
tanta visinhança do Terreiro do Paço, e das beHas e
larg.as Ruas, que ficão aporitlldas.

44 Em terceiro lugar: no caso -de se achar {de
'Pois de se haverem feito as ditas compl:ltações de
-terrenos), qHe nas referidas Ruas, Arcos de passagem.
e Bêcos da Cidade antiga, sobeja alguma porção de
terreno, depois de se haver adjudicado a cada um ·dos
respectivos Pr9prietarios o mesmo. espaço -de ·chão J

que antes tinhâo J computado palmo por palmo, na
fórma que fica declarada debaixo do §. 28; se dê
Canta a Sua Magestade, para applicar .o.n:l€srno ter
reno accrescido, como lhe par~cer justo: e no caso de
faltar a)gum espaço para se fazer completo o Alinha..
tnento das referidas Ruas, se devem preferir para
serem devassacros'aquelles chãos, que ·não tiFlhão pFO
1Jrietarios certos) e que c:rão COFllmuns, por pertencer
o solo a uma pessoa J e o ar de:lle a differeme ·d0no :
avaliando-se estes terrenos communs pelo que rendiã()
antes do Terremoto J com o abatimento da ruina .•
que tiverao: e rateando-se o valor .éleIles 'por toaos os
que .ecli·fitarem no espaço de terra, que 'se c<?,ntem
8ebarxo deste titulo., na forma 'da tá di! 12 de 1W.di~
pro~imo 'precedente )- em razão 'do maior -valor, 1\ 'que

Nz
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pelo dito Alinhamento hão de subir as suas ca~as. E
no caso de não chegarem ainda os terrenos cornrnuns
se devem devassar antes os li vres, do que os de Mor:
gados, ou Capellas.
_ .4} Em quarto e ultimo lugar: dando.se caso,
no qual algu ln, ou alguns dos Bêcos, que actual.
mente existem no sobredito terreno, ou Com sahida,
ou sem eIla, pertencendo os edificios, que nelles se
acbavão, a um, ou muitos moradores (podendo con.
ser.var-se da mesma sorte. em que antes estavão, sem
deformidade do prospecto das Ruas; e obrigando.se
os que nelles quizerem edificar, a mascaralos de sorte,
que sem de.turparem , nem desfigurarem o dito pro.
specto exterior, fiquem no interior dos mesmos Bêcos
çonservando a luz e o ar, de que necessitarem para o
seu particular com modo , por fórma de patco I ou
çaguão) , . se lhe poderá .permittir nestes hab~is ter.
mos, que assim o pratiquem, e até que tapem a
sahida dos referidos Bêcos em tal caso; quando nao
for de precisa necessidade pública para serventia da

. gente de pé a passagem, que por elles se fizer. Belém
a I~. de Junho de 175!.t

Sebastião Josl de Carvalho e Mfl/O.

Dureto , pelo qual Sua Mllgestade amplia fiO Duque Re
gedor a juriJdicção em todas as ma/erias, concer11enteJ á

. reedificação da Cidade de Lisboa, e ii nomea~áo dos
. MÍ/tistr:os, que d~'lJetn expedir as diligencias, pertencen-

tes á dila reedificação.

FUi servido ampliar, por Decreto da data deste ~
a jurisdicção, que desde a calamidade do TerremotQ
.do primei~o de Novembro de 1755 conferi ao DU'l.ue
~~ La~~es, meu mu.~to ama~~ e p~e~ado rrimo, par~
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fJrdenar OS Tombos ,. desentulhos e segurança pública
~as Rual e edificios da Cidade de Lisboa, e o
RIais concerneme a estas matcrias, ~x.t(mdend0-lh~

agora a mesma jurisdicção a tU90 o que pertemcer á
uecução. das Leis e Ordens, q.ue tenho mandado
rxpedir para a reedificação da dita. Cidade; e com
JI1ettendo-lhe a Inspecção das Ooras ,. que nella se
fizerem. para o Alinhamento das Ruas. e symmetria
das casas. A cujos fins ~omeará para Gada Bairro um
Minisrro da Casa da Supplicação, que lhe parecer
mais proprio, para nelle executar as suas or.dens, re.
speCflvas ao que já tenho determinado pela Lei de 12

de Maio proximo precedente ,. e houve·r de determinar
ao dito r speito j e encarregará tambem ao mesmo
tempo quaesquer outros Ministros subalternos, q.pe
lhe parecerem necessarios para mais prompta expedi.
5ão das diligencias, que se houverem de fazer, assim
para a boa e faeil" pre.paração dos terrenos I em q~c:

se ha de edificar ,. na conformidade da sobr.edita Lei-;.
Clamo para o Alinham~nto das Ruas J e regu laridade .dos
prospectos das casas. segundo for por Mim deter mi..
nado nos diiferentes Planos e Pr.ovidencias J que forem
baixando, para se edificaI', conforme o estado e cir..
eumstancias de cada um dos terrenos, em que se
houverem de levantar os edificios. Pelos mesmo!> Mi
nistros Inspectores dos Bairros. em que se for edifi.
eando, se expediráõ toda as diligencias ,. necessarias·
para as prepar.ações e a~aliações. dos referidos terrenos ,.
cu sejão livres e enfyteuticos J ou sejão'vinculados : em·
cujos casos de pertencerem a Prazos. ou a Vinculas ,.
se farão por elles as informações para a Mes.a do.
Desembargo db Paço, e para onde mais direito for•.
Q1ando as Partes se considerarem gra.vadas em algu
mas das referidas a.valiações., ou se. hou:verem de in,.
terpor. quaesquer aggra vos. dependentes dellas, e das
preparações dos terrenos. ou de outro algum acto.,
penencente. ás ditas reedificações; ordenei ao mesmo.
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Duque. que 6s ~obreditos Ministros Inspectores (cada
um delles pelo que pertencer ao seu Bairro) como
mais instruidos pela experiencia. que hão de ter nesras
materias da sua incumbencia) fossem ReJatores cerras
na Casa da Supplicação para sentenciarem os diros,
aggravos verb Imente (como tenho ordenado) com os,
Adjumos. que elle lhe nomear) achando-se na Casa'.
ou o Ministro. que no seu lugar presidir ao tempo.
em que se ho verem de julgar os sobreditos aggravos:
e tudo. não obstanres quaesquer Leis) Regimentos.
Disposições. Resoluções. alI Ordens em contrario;
e sem embargo da Constituição Zenoniana c Opiniões
de Doutores) que permittem a nunciação das novas
obras. quando impedem a vista do mar; porque
quero. que prefira. como deve preferir. ao interesse
particular das ditás nunciações a utilidade pública da
regularidade e formosura da Capiral destes Reinos em
todas as Ruas. cujos edifici s farão arruinados pelo
Terremoto. e abrazados com os incendias. que a elle
se seguirão; e naqLlellas ) que se reduzirem a IImil
regular symmetriá. A Mesa do Desembatgo do Paço
b tenha assim entendido. e o fap executar pelo que
lhe~pertence. Belém a 12 de Junho de '758.

Com Rubrica de Sua Mqgeslade.

Carla para o buque Regedor. rel1Jetlendo-lbe () Decrtfo
e Plano 1l11tecedenies.

ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR.

175 3 SUa Magestade tmulda rem~Her a Vossa Excelle~"
"c~a Ó D.e-creto incluso, 'para fundar t extende~ a jurlslo

ol'C'ção de Vossa Exceilencia a todas as materlas) coo".-
cern<;,.iites á reediflcaçãó da Cid~1ie d'C bisb'oa) e a ,
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nomeação dos Ministros t que devem expedir as mui
tas diligencias, que fará precisas uma obra tão grande.
c tão digna de grandeza do animo do mesmo Senhor.
c: do exemplar zelo e completo acerto, Com que Vossa
Excellencia se emprega no serviço Re.al.. ,

Tambem Sua Magestade manda passar. ás mãos
de Vossa Excellencia o Plano) que vai com b mesmo
Vecreto, em que vão decididas pelo mesmo Senhor
todas as dúvidas, que se propozerão nas ultimas Con
ferencias sobre a reedificação d~ parte da Cidade.
que jaz desde o largo de S. Roque até o Chiado.
da Rua Nova do Almada até á Padaría , e da extre
midade Seprentriomil do Rodo até o Terreiro do
Paço: para que Vossa ExcelJencia mande alinhar e
abrir as Ruas e Tra vessas, de que trata o mesmo Plano.
na contormidade do que n.elIe se acha resoluto por
Sua Maglsrade: e para que depois destas diligenc-ias
possão e rabelece,r-se sobre principios certos quaes
quer Decretos, ou Resolpções t que Vossa Excellencia
ache, que são necessarjos ao dito respeito, para re
mover nos casos ocçorreotes quaesquer dúvidfls, que
necessitem ,da espe~ial e immediara Providencia do
dito Senhor.

Fico ainda ~xpedindoo plano da Praça do Rocio.
para o enviar da mesma sorte a Vossa Excellencia.
com a participação das Providencias, que Sua Ma
gestade deu a respeito delle, e das Ruas, que hão de
desembocar p.ela banda do Nascente, Norte c: Poente
llaqueUa bella Praça.
. E sempre Vos~a Excellent!ia me achará para exe
cutar as suas ordens com. a mais fiel e obsequiosa
prlilmptádão. Deos guarde a Vossa Excellencia muitos
annos. Belém a 16 de· Junho de 1758. Mais obse
quioso e fiel.captivo de Vosia Excellencia

Stbl1slião José dt Can.'o/bo e Md/o.
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Decreto, em que se manda pagar Direito de Iodas tl$

Aduilas, decfarandfJ e revogando para isso o Demt,
1!e~/e referido.

SEndo-me presente, Çlue da liberdade e isenção de
Direitos, que AO meu Real Decreto de 15 de ]alJtito
do anno proximo passado fui servido conceder á louça
da Tanoaria concertada, se tem feito consideravel
abuso por alguns Mestres do of6cio de Tanoeiro, os
quaes não du vidão affirmar, aincila debaixo de jura.
menta» na Mesa do Paço da Madeira, que lima
grande parte das Aduélas, recolhidas nas suas 0ffici
nas'» farão empregadas em concertos da referida louça,
climinuindo por este modo a import,lncia dos Direi
tos. que deV'ião pagar das Aduélas J com que haviâ(}
fabricade> toda a Iguça nova. em prejuizo dos filhos
da folha daquella Reparti~ão: Sou servido declarar e
restringir o 'Sobredito meu Real Decreto na parte, em
que concede a isenção dos Direitos á louça de Tanoa.
ria concertada. para que do primeiro dia do mez ~e

Janeiro proximo futuro em diante se não faça abat.t
menta algum aos Mestres, ou a qualquer outr.o Offici~l
de Tanoeiro, na·conta da Aduéla •pertencente ao refer~·
do anno, e a todos os mais seguintes; ficande> os refen.
dos Tanoeiros ohrigados a pagar indistincta e geral.
mente. os Direitos de toda a Aduéla, que faltar na conta
da que se achar nas sua officinas no principio de cada
um anno successivo ao de 1759, na mesma [órma,
declarada no sobredito meu Real Decreto, que em
tuclCi) mais terá a sua devida execução, exceptuada
sómente a distincçãg, que AeIle se fazia de louça c~n ..
cerrada, e louça nova, a qual distincção fica abolida
.e de nenhum cffeito, para que jndistinctamente se
pague~ os Direitos de uma e outra Aduéla na sobre.
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dita fórma. O Cons~lho da Fazenda () teql1a 'usim
A:nt~nd~do j e o faça executar com as ordens neccua..
lias. BeléQl '2.7 de Ourl,Jbro de 1758. ". .' •

Com Rubrica de Sua Magtsta(j(~

~--:----------, .
Decre/8, em qtU st mand~o estabelecer e edificar as caSIJI

para os Fabricantes de Seda no Bairro das Agoas Li
vrts ,facu'''mdo aos Ojficiaes a preferencia da babjlafã~

deI/as. •

SEndo-me presente t que' a nova regularida~e. que
fui servido dar á Real Fabrica das Sedas. estabelecida
no sitio do Rato, tem de tal modo accrçscentado o
numero dos bons Fabricantes t que alguns delles. de_
v,endo j~ passar á graduação e exercicio de Mestres.
o não podenl conseguir por falta de Teares; e .outrçs:
pelo mesmo motivo. trabalhão em Apprendizes. de
pois de estarem habeí's para Officiaes de Tecidos: E
tendo consideração á grande utilidade t de que he para
estes meus Reinos t e augmento destas manufacturas ;.
o qual com tudo se não póde conseguir t sem que
haja Edificios na visinhança da mesma Real Faqrica:
positivamente ,construidos com as commodidades pro
prias para este tráfico: Sou servido t que no Ba-irra
das Agoas Livres t e no Terreno t que confina pelo
Sul com a Rua, que corta pela parte SeptentrionaI _
da ~inta de José Ribeiro: pelo Nascente com a
Rua t que passa pela ~inta dos Padres da Congre~

gação do Oratario para S. Sebastião da Pedreira: p~lo

Norte com outra Rua t que corta pela extremidade
Meridional da ~inta do Vestimenteiro t e çielta pelo
Jneio das Terras e ~iDta de ManoeI da Cunhf\ Ta
Vares: e pelo Poente com a Rua,,) que vem e S.
João. dos Bem Casados para o 'Iárgo do Mo tç!ro. do
Rato; se edifiquem sómente casas proporci,onapai.. ao

Durel/.) Caril. ele. erom. lI. .' O I

1759
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.' USO dOI Tearts He Seda, e á commoda habitação dOI
'Fabricantes e das suas famílias, na fórma da Plama
do referido BJirro., que com este baixa. assignada
por Sebastião José' de Carvalho e Mello, do meu
Conselho. e Secretario de Estado dos Negocios do
Reino. 'Para a referiaa construcção de Edificios terão
.preferencia, em todo o caso, os Proprietarios, ou
Foreiros' .do Solo, e na falm delk.s poderá edificar
,qual.quer outra Pessoa, fazcndo-se-lhe o aforamento
do chão na fórma da Lei das edificações, e com ava.
l'iação do foro pelo que as terras rendião. ou poderião
render antes da calamidade do primeiro de Novembro
de 1755. Em nenhuma das referidas moradas de casas
se poderá exceder o aluguel de quarenta e oito mil reis
de renda em cada um anno. e para os sells arrenda.
mentos terão sempre prefcrencia os Artífices de 'Sedas
de Matizes, incorporados na mesma Real Fabrica;
sem que, 'muito menos, possão ser dêllas eiepulsos J

nem ainda pelos Proprietarios J em quanto não con.
star; que tem faltado aos pagamentos devidos. E porque
àlguma parte do referido Terreno se acha occupada
com edificios , indiscretamente construidos, depois das
commÍ'nações do Edital. affixádo nos lugares pú
blicos em 30 de Dezembro do referido anno, e da
ampliação do outro Edital de 10 de Fevereiro de
1756: Ordeno, que no! mesmos Edificios se execu
tem as disposições dos referidos Editaes e mais Or
dens, com elles coherentes J sem re~erva » Oll distincção
alguma J em quanto for necessario para a construcç50
d,as habitações, destinadas para os Fabricantes' de Seda.
Pelo que toca ás licenças para a construcção destes
Edificios, ou demarcação do Terreno. como tamb~m
para 'os aforamentos. e todas as mais dependenclas
ôas mesmas edificações. poderáõ as Partes recorr:r
ao Desembargador -Pedro Gonçalves Cordeiro Perei
ra , do meu Conselho. que serve de Regedor; e. pelo
que pertence á formalidade doa Edificios. ahnha.
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mento d~s Roas, e ,situaçãb das Praças, que devo;
haver no referido Bairro,· servirá de governo a rlan~,.:
ta. que mandei fazer pelo Tenente Coronel E~ge-.

nheiro. Carlos Mardel, a quem sou serviào nomear
para Director e Inspector das referidas Obrai \ e em
cu-ja casa se fará pLLblica a demarcação e Planta d<J
referido Terreno. Exceptuo porém da geral liberdade
de edificar em qua1quer dos sitias. que neHe vão com
prehendidos. as Ruas. que fazem fronte ao Pórtict> c,
largo das Agoas Livres, nas quaes tenho ordenado
.aos Directores da Real Fabrica das Sedas J que façãq
construir, sessenta moradas de tasas por conta da
mesma. Real Fabrica. para habitação dos Artifices.

·e estabelecimento de Teares do mesmo genero. O
Desembargador Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira j

da meu Conselho. que serve de Regedor. o r~nha

assim entendido. e o faça executar, mandando affixar
este nos lugares públicos da Cid'ade de Lisbo.a e seu~

Suburbios. para que chegue'á ·noticia de todos. pro~

cedendo nas dúvidas, que se offerecerem nos afora
mentos, na conformidáde do m~u Alvará de J 2 de
Maio do ·anno proximo passado, e mais determina40
ções, que fui se6vido tomar sobre esta materia. Nossa
Senhora ila Ajuda a J 4> de Março de 17 5-9.

Com Rubrjett de Sua Maga/ade•

. Relli"statlo "IflJ Jj"ro da Fabrica da -Seda a foI. "20. vera.; II UD

Iivr-o da Relação a fOI.. d3.

Â'Uiso, em fJut" s"c "uwda eucutaf' as hrstrt/cções da l'raflz
do Rocio',. e em que lstas 7-'40' adjul1lo'S.

SUa M:igesrade' manda; remettet a, Vossa Senhoria
'illnstrucção incl.usa. pata que Vos-sa Senhoria. a .faça
passar .ás mãoS" 90 Désembargador Manoel }mé' da
Gama e Oliveira,. lltspecror dd Bairro d(jJ RociQ', ero

O 2
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fim dé dirigir na' fórma das Léis 'e Ordens da'me'nno
Senhor com toda'3 equidade, que sempre he do Real
'animo de Su~ Magestade) a reedificação daquella .
nobre Praça e d:u Ruas, a ellas adjacentes: Aprovei..
tando-8e para as obras, que nellas se devem fazer da
estaçãe presente) antes que mais se avance para o
lnyerno, no qual se não póde bem edificar, prinei.
p"lmente naquelles' Terrenos baixos, e como taes ,
alágadiços,;" "

Nesta consideração h~ o mesmo Senhor outrosim
servido) que Vossa Senhoria mande entregar, sem
perda de tempo) ao dito- Ministro o Tombo do
Bairro da sua ~nspecção, e a copia do Termo, que
devem fazer no livro) ultimamente ordenado, os donos
dos Terrenos ao ~empo) em que lhes forem entregues,
para edificarem: Praticando Vossa Senhoria o mesmo
com o Desembargador João Caetano Thorel da Cunha
ManoeI) Inspector do Bairro da Rua Nova': 'e arde.
nando a ambos os ditos Ministros) que logo convo
quem os Officiaes de Infantaria com exercicio de
Engenheiros) que nos referidos Tombos se achão
assignados, para -que com a sua assistencia, e com o
maior conhecimento, que elIes tem dos Terrenos,
que demarcárâo, se possão fucr as adjudicações dei.
ks com a expedição e brevidade) que são tão neces.
sarias j e que. o mesmo Senhor he servido) que pre..
fi-ráo- a todo e qualquer outro negocio, dê: que os
mesmos Ministros se achem encárregados. .

Com os mesmos motivos he tambem o dIto
Senhor servido) que os Escrivâes das ditas diligencias
-sejão os mesmos, que autuárão os referidos Tombos,
ou os que servirem os lugares daq.uelles· J que já nao
.existirem.

Para que se consiga a mesma brevid.ade, mandl
Sua Magestade prevenir a Vossa. Senheria. que ord~.
ne ao Desembargador ManoeI José da Gama ~ Oh.
"V.eira, que pr.incipie a entr.ega dos Terrenos, que
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perrencem ao seu Bairro t- peja banda do Rocio: E
ao Desembargador João Caetano TlioreI da .Cunha
~anoel J que principie pela banda da Rua Nova. ou
lia Praça do çomm~rció; porque desta sorte podêr~õ'

trabalhar ambos ao me-smo tempo. sem que um seja
obrigado a esperar pelo outro t em prejuizo das Par
tes, qne desejão ganhar tempo. para madeirarem os
seus edificios. antes'de os embaraçarem as chu'Vas do.
Inverno.

Ultimamente, para maior c.Jareza e expedição 
das referidas ,earregas. ordenará, Vossa Senhoria aos
mesmos Ministros J .que. ao tempo. em que estas se'
rorem fazendo., as vão averbando· nas· margens dos·
T-ombos. em que se achãõ descri pras os mesmos·
Terrenos J com a declaração' das pessoas. a quem·
forão adjudIcados. e· das folhas do livro no~o. onde:
ferem lavrados os Termos de. entrega: para que.,
depois de se haverem adjudi~do todos os Terrenos
das Ruas principaes. se passe mais facilmente á
adjudicação dos outros Terrenos. que se achárão sitos··
nas Ruas esrreitas e escuras. os quaes de ~m agora'
passar para as Tra vessas. com as preferencias e for
malidades. declaradas ·na Lei de 12 de Maio de 175 8 ~

t nos §§. 32.33.34.35.36.37,.4+ C' 45 da'
lnJtrucção de J 2 de Junho do dito anno.

Deos guarde a Vossa Senhoria. Pàço' dê Nossa.
Senhora da Ajuda a 19 de J.lOho de 1759!'

Conde dt" Odras.

Senhor Pedr~ Gonçalves Cordeiro, Pereira•

.'
t • t :
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INSTRUCÇÃO

.Para se m/regatem logo os CJ'errenos das Ruas priftcipau
da Cidade baixa aos seus respec/~v(}s Froprietarios.~
para darem principio aos seus Edificios..

SEndo a pfritneira Rua a q.ue faz frerite ao celltro;
da Praça do Commercio t se deve deno.minar a RlIiI

Augusta. convoca'odo-se logo os Interessados nel1a
pelõ Edital t que se mandou imprimir. '. I

Chamando-se depois os dous Ministros referidos'
'no mencionado Edital, e o Capitão Eugenio dos
Santos de Carvalho. e conferindo.se com elles o que
·se deve obrar na conformidade do 'lue se tem as.'
_sentado na Conferencia de lodo' cor'rente, se lhes
deve entregar a cada um ~el1es um livro de papel'
'grande. e em tudo igual aos dQS Tombos I para nelles
se rançarem os Termos de entrega. obrigação e posse t

.que devem fa"ler os donos das propriedades. depoill<
de haverem mostradO', 'ql:le o são, na confgrmidade
do Dure/r) de 29 de NovembrrJ de '755'.

Depois de se .autuar o referÍ'do Edital, e senáo
.a>ssignado na fre·n·te de cada um dQS I,i vros. se' d'eve
,passar aos Termos, (Hmcebi~os nas. palavras seguimes.

''lermo de lJh.rignfá'O, ·adjudi-cafáo e posse. que assig1Jou F.

A
t' .1

. Nno do Nas'cimento, etc. c~mpar~~~o'perante
-o De embargador F•• e os Officiaes F. e F••• Anto
nio de tal j e por constar do Tombo do Bairro da
Rua Nova a foI•• " que no dia primeiro de Novem
bro de 1755 era senhor e possuid !" de umas casas,
descritas debaixo do num. 1. das que se achavão no
lado direiro da Rua dos Ourives do Ouro) entrando
,óella pela parte do Sul, a qual propriedade tinha. • •
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palmos de frente. e ••• palmos de. fundore ~ buer
. obrigado a dar as ditas casas reedificadas no termo

de cinco aonos, estabelecido pela Lei de 12 de Maio
d~ 1758 I e a conformar-se no prospecto e -construcção
dellas com as /11Jtrucções e Decreto d~ 12 de JU1Iho do
mesmo anno. e mais providencias I ordrnadas por Sua'
Magest de emcommum beneficio: lhe houve elle'
Desembargador por adjudicado o sobrediro Terreno,
~e que logo foi mettido de posse. com-a faculdade
de poder principiar as obras. que lhe convierem para
a sua particular utilidade; do que tudo n andou elle
Desembargador fazer este Auto. etc.'

I'NSTRUCÇX'O

Sobre as dúvidas. que u devem evacuar. para se'dar'
principio á Praça do ROlio.

1 DEvem-se 'avali'ar- pelo estado a~tecedente.,
na fórma da Lei de J 2 de Maio de 1758. os chãos siros
por detra1. do lado Occidental do Rocio. que antes·
existi~o no Bêco. antes chamado Fal-Perde» parã se
adjudicarem pelo. valor. que tinh~o no primeiro de
Novembro de 1755 , aos Proprietarios. que antes·
tinhão as suas casas no Rocio. á proporção das frentes·
de cada uma dellas.

Feita a dita avaliação. se deve pro ôr aos que
tem os seus T 'rrenos na dita Praça do Rocio,. uma
alternativa. que consiste: ou em pagar cada um no
Bêco de VaI-Verde o' Terreno -. que correspõndcr á
sua freme: ou de se pôrem Editaes. para que quem
quizer comprar 0S referidos Terrenos de VaI-Verde
e Rocio • ie lhe adjudiquem na fórma da n1esma Lei.
por lima avaliação res'pectiva ao dia do Terremoto :
(~ fórma, que» para edificar. sejão sempre prefe
tIdos nos termos babeis J acima indicados J. os Pro-
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prietarios" que antes tinhão as suas casas ·na Praça,
,do Rocio. . J

2 Deve-se computar no ou~ro lado Septentrional
da mes.ma Pra.ça o Terreno, que se toma da Inqui
sição; o qual comprehende o ,la o o Palacio dos,
Estáos., ~ue olhava para o Rocio. e uma pane do.
Pateo: dando-se, em compensação delle·o ~adrado.•
que fica ao Norte do actual Terreno da .Inquisição:
examinando-se logo quem sejão os seus donos: e
avaliando-se para se lhes pagar.
~ 'No mesmo Terreno da Inquisi.ção se deve fechar
a 'Rua. que separava os dous Terrenos della, cortan.
·.do.os do Narre ao Meio dia: e se lhes deve deixar
sómente um entrada -de sessenta palmos de fundo
da bal da do Rocio. para symmetri'lar com a outra
Rua fronteira t que sane no .lado Meridional·da mesma
Praça;

3 Oeve-se dar ao 'Senado'e á Casa de D. Braz da
'Sil veira o pedaço de Terreno t que a PIa ota mostra
avançada €Ia fronteira das mesmas casas ,para a Praça j

em compensação ao -out·ro pedaço t qIJe se toma fiO

lado Orient~l dils mesmas casas de D• .araz, para o
Alinhamento da Rua, que vai para as Panas de,
'Santo Antão.

4 Deve-se demarca'r e abrir logo a Rl>Ia, que
sahe da mesma Praça pelo lado Septenrrional do Con
vento de S. Domingos" na fórma que se acha ddi
neada na Planta j sem a.rrenção a que seja o Terreno e
o Adro QOS Padres': por -quanto em c-ompensação del1~
se lhes dá o qt:Je abaixo se declara.

S Deve-se na mesma Rua larga delinear mn
Pórrico no ,lado Meridional deIla. que sirva de pai-o
sagem para a, Rua Nova.da Palma, e para a Rua doS;
Canos amiga j sem prejuizo da fo·rmosura e prospecto
da dita Rua Larga•

.6 Deve-se demarcar e 'abiir a mesma Rua Larga.
pelo_ fado Septentri9nal deIl~: servindp .de compell-
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tação aos donos dos Terrenos a vantage"m de ~ lhes
;ficarem situadas' em l,Ima Rua magnifica, e entre duas
Praças J as casas J que até agora tinháo em uma Rua
prreita t immunda e escura.~ _
: 7 Deve.se tambem demarcar e abrir o Larga
pitavado J que fica no centro da Rua ova da Palma:
avaliando-se o Terrenó t que for para elle nec~ssario,.

e.rateando-se por-todos os visinhos confrontantes J em
cujo beneficio c de J na conformidade da Lei de 12:

de Maio de f758.
; 8 De 'e.se corrar a Rua t que fica no lado Orien
tãl do Terreno do~ Religiosos de S. Domingos. sepa
rando-o da outra porção de Terreno do Hospit-al
Real: de sal te. que .entre um e outro Terreno .fique
.uma Rua de quarenta palmos de largo.
, 9 No lado Ori peal oa mesma Pr,aça do Roci.~

,.'lI: deve tambem logo demarcar. e qbrir a Rua de
quarenta_ palm-os; qlle dividindo o Terreno elos qitos
Religiosos do outro Terreno do Hospital Real, deve
sahir â Ruâ direita, q.lle ·vai do Poço -do Borratém
para as _Po~eas da Mau raria. _ .
I la _Para compensar. o pouco J que se corta peJo
Terreno dos d i tos Religiosos. lhes fica cie interesse:
~. A p.prçãQ de' Terreno J que avanção para a Praça.
no angúlo Oçcidental e Meridional do seu Terreno.
Q, A outra porção t que s.e lhes larga no outro angulo
Septentrional e Occidental do nJesmo Terreno; dei
.xando-se.lhes um bom Adro e a Igreja liyre. 3. O
grande rendimento., que tiraráã das lojas J que ,devem.
fazer )10 lugar, odde' antes -estavâo os Arcos do Ro.cio.
na frente de mais de trezent0s e oitenta_palmos. 4- A
ouera frente de mais de seiscentos palm.os na boa Rua
Nova J que se abre no la,do Meridional do seu Ter..
reno. 5. A outra frente J que se lhes dá par~ o mesmo
uso na outra boa R4a ,_ que se abre I,em Jijstancia de
~ais:de duzentos palmos ao lado Oriental de seu ditú

erreno. ' -'. - "
Decrett. , Cm'tI. ,etc. 'Tom. 1/. P
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I I Para compensár o Senado J servirá.-: lo O
~eTreno t que se lhe permitte J qUf; .avance para a
mesma Pra.ça do lado S~ptentrional della. 2. A facul.
dade, que Sua Magcstade lhe dá t para aforar a's casa~J

qqe tinha no mesmo lado Septentrional; em razão de
que se lhe mandão fazer casas para as suas Sessões na
Praça do Commercio. .

. J 2. Para compensar o Hospital J lhe fica: J. O
grande Terreno t que avança para a parte do Rocio.
2. As frentes preciosas t .que ganha na Rua Nova.
que se abre entre elle c o Terreno de S. Domingos j

e a outra Rua, que corta pelo lado Meridional do
mesmo Terreno do Hospital os sórdidos Bêcos da
Roda dos Engeitados e Bitesga.

,I~3 Pata compensar quaesquer peqllenos Terre..
nos,. -que se tomem nes.ta Rua J que corta a Bitesga.
se deve ratear o seu valor pelos visinhos confrontan~

tes, na conformidade da referida Lei de 12 dt Mai~
Je 1758.

] 4 Para compensar a Inquisição, lhe fica: r.
A restituição J que se lhe deve fazer da reedificaçãq
do Palacio dos Estáos na frente do -Rocio J com seu
pateo J que seja competente ao que perde agora. 20,0

Terreno J que se lhe accrescenra no lado SeptentrIo
naI. na fórma J que fica declarada no §. 2.

] 5 Pé;lra compensar os donos das propriedades
si tas na Rua Nova) que se abre ao Occidente do
Rodo) se devem regular ;:\S cousas na maneira se·
guinte.

] 6 Os que tem frentes da banda do Rocio", que..
rendo passar á outra Rua Nova, devem comprar os
Terrenos a seus donos. Sendo os Edificantes os mesmos
donos dos Terrenos antigos, por onde s.e abre a ,sobre.
dita Rua, tido superabundantemente compensados
com .a Rua Nova, qU.e se abre em seu benefici~ para
lhes dar maior valor ás suas casas, na conformidade
.d~ r~fc~~~ ~i fil. .[.~ de 1y1,fJiQ d~ 1,758., .N:o. ~~~ 4~
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serem éommuns aos Pro~rietari~s de ambos os lados
da réfetida Rua os mesmos Terrenos I não haveri
compensação j porqti'e ambos ficãg com igual utili.
dade I' na sobr,edita fórma. 'E só no outro caso de
serem os mesmos Terrenos particulares deste» Oll

daquelIe dono» se devem avaliar e pagar por rateio
'pelos dous visinhos confrontantes I na conformidade
'da referida Lei. O qll~ tud@ se entende peta que
pertence á meia porção da referida Rua, que corre
do Norte ao Sul.

17' Pelo que pertence á outra meia porçãQ della t

cortando esta o centro d03 Ed'ificios I que vão até o
Largo oitavado» que fica no angulo Metidional da
lnquisição » se deve compensar o que se toma para. a
dita Rua» .com a~ .porções de Terreno» que estes
Edificios podem avançar para a Praça do Rocio» os
quaes vão indicados na Planta com a côr amarella.

18 Ultímamente se deve advertir, que não ob.
stante que os Terrenos para a nova edificaçãó se de
vem entregar pela mesma ordem dos lugares, onde
antes estavão situados: com tudo esta ordem pede ·a
equidade» e ordena Sua Magesrade» q ue seja inree...
rompida a respeito daquelles donos de Terrenos, qu~

ames tinhão as ,suas casas com frentes em duas Ruas.
para que agora não fiquem entalados.- e se coryservem
'no modo passiveI» como antes estavão ; passarndo-se
para os angulos das Ruas travessas I que lhes ficarem
mais visinhas. ,

Nossa Senhora da Ajuda a, 19 de Junho d~ 1759,

CONde. de Oeira.'s.

.... <..
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Decreto." eFJz qUe' se determina a.forma/idade ,da arma~

I, áa(áIJ 'do oura)' qllC V!1l1 lias Frotas.

p 01" :úa~lt~ na -re'gulari'dade t que fui servido deter.
mina ( 'por Decreto de 2 [ de Novembro de 1757, para
as entregas- do dinheiro, 'que vem nos Cofres dos
Comboios} das Frotas. se não deu providencia a respei.
to dos Manifeslos do ouro, que vem fóra dos referidos
Co'fres ~ e se costum.io entregar a uma determinada
pes oa com o' titulo de Thesoureiro, o qual depois
da mediação de um. óu dous dias t o recebe dos,
Moedei.ros, que acompanhão os Ministros nas visitas
das mesmas Froras: vindo por este modo a faltar a
n~c~ssaria arrecad'ação t assim pelo que pertence á
referida passagem. como na obrigação e confiança
de um só Depositaria J ou Recebedor. ~ tendo ,COll.

sideração,a que os cabedaes do Commercio e de todos
os meus Vassallos não devem ser expostos ao evi.
dente perigo J que· facilmente póde resultar das mel~.

cionadas desordens: Sou Slervido ;.\bolir e extingUIr
a fórma, que aré agora se praticava na arrecadação
e passagem dos M,wifestol; do ouro; e ordeno. q~e

a Junta d0 Com'mercio destes Reinos e seus Doml
niós nomêe no principio de cada um anoo os Ho
mens de Negocio. que na Jórma do referido Decreto
devem assistir ás entregas do ouro de cada uma das
Frotas, para que os mesmos nomeados, logo que ellas
entrarem neste porto de Lisboa, ou chegarem qU,aes.
quer Náos de Guerra. vindas dos portos da Amenca.
vão á Casa da Moeda. onde se élchará um Cofre
determinado J com diftúentes chaves J para que nelle
se fechem os Manifestos. os quaes devem ir de bordo
em direitura para a mesma Casa , acompanhalldo-~s
o Ministro, que houver feito as Visitas das respec[l
vas Náos, , o~ Navios mercantes j e ficando respon~
~ - ~- . _. ...- ..
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savel por toda a falta da entrega no Cofre, não só o
Moedeiro, mas tambem o mesmo Minisrro. Para que
se n{Ío deqlorem as Visitas,~os Navios com o pretexto
de chegar a horás competentes de se fazer a ~eferidá:

entrega, nem os ~finheiros', ou ouro ,fiquem fóra do
Cofre por qualquer aconteêimento,- se depositaráõ 03

referidos Manife,sros na Casa do Cunho, ou em outra.
qualquer da mesma Casa da Moeda, onde se acharáõ
promp(Os os sobreditos Homens de Negocio até á uma
hora dfpois de noite, que he o tempo proporcionado
para apporlarem os Mini nos e Moedt:iros, que hãó
de fazer as el1tregas: as quaes, quanro ús Partes, à
~uem pertencerem, serão feitas com a mesma quali
ficação e formalidade, que élEtualmente se praiíca »

excepto na parte, que se acha innovada por este meu
Decreto. E porque csta minba Re&l Determinação
deve tambem comprehender as Frotas do Rio de
Janeiro e Bahia de Todos os Santos, que se esperão
no presente 'anno: Sou outrosim servido, que a refe
rida Junta nomêe desde logo os Homens de Negocio'"
que hão de assistir ás entregas do Ollro (Ias sobredita-s
Freiras, pata gve nellas tenha lugar a mesma provi.
dencia e formafidade de entregà. A Junta do Com
me'reio destes Reinos e seus Domínios o tenha assim.
el)rel)dido. e o f..1ça ex.ecut.ar pela parte. que lhe per
tence. ~ossa Senhora, da Ajuda a 28 de Junho de-

Com Rubrica dé 'Sua Marieslad't., . li oh

'Registado no liVJ:o seguntlo do Registo da jUJ:'lta do Commercio.
',lestes Iteioos e seus Dominios , 'lue Sllfl't: nesta Secreulrià de Est~tl()
«los Nellocip~ lio Reino a 1'01,' 20!t ver.s.

I'
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Decreto, em que se dêlertnz'1Ja a fórma da t1rre(ad(/tá~

dos tttl6mlhos do dinheiro" vindo do Bra'ZÍ!, a que não
, _appartccr d01to, e juntàmente If, ma tl11rega, qltalJdQ

este apparuer,. '

1759' POr justos motivos, que me fotão prese~tes: Sou
, servido abolir e cassar a minha Real Determinação de

24,-de Dezembro de 175 I , pela qual foi ordenado,
que o Thesoureiro do um por cento do ouro fosse
Depositario dos restos, que ficas'sem nos Cofres' de
t:ada' ~ma das Frotas. depois do tempo determinado
para as entregas j e dando providencia á referida arre.
'Cadação; ordeno. 'que os Homem; de Negocio, no.
lneados pela Junra do Coinmercio destes Reinos e
seus pominios , para as entregas dos 'dinheiros das
mesmas Frotàs , na fórma dos meus Reaes Decre/os de
'2 [ de NO'lmn6ro dê 175'7, e de 28 de ')tmbo deste prelo
se~te anno • seqdó, complero~ oS quâtro mezes. deter
mmados pelo Decretá de 9 de Agos/o de 17 52, para as
entregas dos embrulhos, que vierem nos Cofres. pas
sem logo a abrir os embrulhos. a que nao -apparecerem
donos. € que em presença do Escrivão do tlm por
cento do otiro se c6ntem; e tirada delles a impor
tanc~a do mesmo Tributo, se faça relação de todos e _

, cada um dos mesmos embrulhós. cõm declarações das
Marcas. Numerós, Ná0g e Cofres;· em que vierão.
pãra q'ue a sdbredita Relação, d'epois de ser lançildll
.em livro separado, e assignada pelos referidõs l-!omens
de Negç>cio e Escrivão do um por cento, se reme~ta

com o 'liquido dos mesmos .embrulhos ao DepOSito
públ'ico da Côrte, no 'qual se passará conhecimento
de entrega. com' as mesmas declarações: e este se
registará pelo sobredito Escrivão do um por cento,
no livro, em que se houver feito a declaração' e lem-
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brança desta mesma passagem; com o que se hãve
Ião por desobrigarlos os sobreditas Homens de Nego
cio, e se porão as verbas necessarias á m'lrgem de
suas Receitas. Pelo que pertence ás entregas dos refe
ridos embrulhos, se falão estas pelii JqÇlta dos Depo
sitas públicos, com a mesmaior\lla~idade e emolu
mentos , que se fazem as de quaesCLuer outros Depo
siros., excepto pe1Q que toca aos Precatarias, por
quanto os pagamentos se devem requerer á mesma
Junta dos Depositas públicos )/e qualificar as pessoas
perante os Ministros de letras. que nella presidem.,
aos quaes sou outrosirn servido conceder Juri dlççâõ
para mandarem informar e responder os Officíaes da
Casa da Moeda, quando for rfecessario, para maior
cerreza da legitimidade das pessoas, que requererem
os seus pagamentos. Havendo-se completado um an.
no oepois de qualquer das referida .passagens, e não.
.apparecendo pessoas, que requeirão a entrega de al
guns dos embrulhos. que estiverem no mesmo Depo
,sito, se me fará presente a relação. d\\s, quantias, a
que não apparecerem donos') paFa que eu resolva o
que mais convier ao meu Real serviço.. E pelo que,

,,roca aos Depositas, que devem 'ter entrado no Cofre
do Ulp por cento, assim por execução J. como por falta:
de Panes I que requeressem as entregas. o Consdho
da Fazenda mande logo forJIlar uma exacta relação ..
que me .fará presente, para eu dar a providencia.,
que for servido. O mesmo Conselho da F~zenda Q

tenha assim entendido, e o faça executar pela parte 2,

que lhe penence. Nossa Senhora da Ajuda a 30 d~

Junho de L7S9'· .
. Com Rubrica de Sua Mages/ade.

Regisrado DO liv~o do Regisro (Ia Juora do Commercio destlls Rei
: DO! e seus Domioios I que serve na Secreraria de li:8ti\do ups- Ne~oci~

l10 R.eiAo IIhl. ~,Q7 i li a lo). 95 dQ J.i I'.L0 S. '



:120

, • ~i!G I---------
11 '.

A'Viso, em que'se 1l1andafazer as adjudicflrrÕN dos rrérmJOf,
• determinando-as por palmos, e declarando o numero del
_ ]es t eque ~; e.':;reg~e aos donos o mesmo úpaçb) 'iI/e

. a)ztf;s oJsuraa.

1759 S"~t1d~o Pl':sentes': SUa' M~ges~ad~' ~: di~;s5e'5', que
tIltimamente' se delíneárâ.o para as adjudicações dos
Terrenos da CidaGle de Li boa "<\os seus differentes
Proprie'ta"Õs/ha' üonfqrmidade.dd Plà!no, qLie baixa
com este :Avis ?: E? éónsidcran 0_ o meslno enhor;
que' na irregu]aTitla~é'<fe. algurria-s dats porções, que
acàda um dos'referiQ;õs interessados pertencia I tendó
naTrente por exemplo quarenta, ou 'cincoenta píl'l
mos, ,e no fundo quinze, vinte) ,ou trinta; não ha
pessibfP9~9<p.arti os Ed-ificios se tàbricarernlde sorté1,

que rodos ·6~.)iâteressa ~s' nelles fiquem gozando dos
benefici.os 'efas

4

separações; .luzes e du~tos p~\lTjculares~
por onde se devem evacuar as superfluidades das cãsas
para as doacas prjncipae~: He o mesmo Senhor w
vida, que las "oobreditas adjudicações de Tçrrenos se
J~ção de sb'rre, que Jen regal1~'O-se a cada um I dos
"donos 'oeW:s mesml1 numero d palmos superfiéiaes I

que antes tinha em figura deforme, em outra figura
l'egular d'e ~adrado. dll Paralle]ogramo ," se fiq'u!
ass,im conseguindo o commum beneFIçi.o de todos os
sobreditos rnt~ressadós; e o regular -prospecto, e.a
boa serventia das Rua's· da Cidad e de seus morado
'res. O que participo a .vos.sa Seflhoria., pa'ra que or.
dene log~ aos Ministros ln pectores,. ,Officiaes Enge
nheiras e Archite'ctos, ené:arr.egado$ das referidas obra~,

que assim o executem I observando em Clldo o,mals
as, Leis e Ordens. de Sua Mabestade) sqJ,.com ·esta
nova declaração, e sem âlteração do que esta'por ellas
{jeterminado. Deos guarde a Vossa Senhoria. Paço a
JO de Junho de 17 ~9. Conde de Oeiras.

Senhor I;e;dro Gonçalves Cordeiro Pereira.
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Carta, qUt Sua Magt:stadé Flddissilf!a 'mandou QIJ' Eí7'~'
. ·neH'tis'simo Cárdtal 'l<Jlfdriarlhi1..' na 'gtial [Ia por I'XpU{SIJS

. dl}-s u'uS ~éinõs e Dominios os Padres da Companhia,
e os ju5./(Js 1JJotivos , 'gllt par.a isso {/ obrigárão•

.. .

ILlustTisslmo' e Rev~endiss'imo em Christo Padre" f759
Cardeal- Patriarcha de Lisboa, Reformador Geral da.
Companhia de Jesus nestes ReinBs e seus Dominios_.
Meu, como Irmão, muito amado. Eu O. José, por
graça de Oeos Rei de Portugal e dos Algarves d'a_
quem e d'alem mar, em Africa Senhor de Guiné J

e da Conquista, Na.vegação e C'Ommcrcio da Ethio-
pia. Arabia , Persia e da India, etc., vos envio murto
saudar. como. aquelle. que ml;1ito amo e preso. Por
haver considerado.. que ainda em um caso tão horro-
rosa., tão insolüo' 1:' tão .u.rgente, como o que consei-'
tuio .a Decisão clar;Scntença .. qll~ a, Junta dt bZC01ifi-i
dClroLa prnfer.io ocsta, Ge>rrc em. J 2- de Janeiro deste
presente ..GQJlO. nã<» podia hawer attençãa" que fosse
demasiada a ,respeito' do 'Pai .commum da parte de
um Filho., que, como eu, tev.e sempre por .irwiolaveis
principias a venéração ~ a defensa da auct'Oridade da:
Cabeça visivel 'da:Tgreja Catholka;J Mandei suspen
der: com os. Regülan~s da mes.ma Companhia,' crom
prehendidos l1aquelle'!infame' e.esqmdalós auentado
não s~ as demonstrações" a que, como Rei (que no
Temporal não de·ve. ,re.conheçer.:·, ,neml reconhece nal.
Terra 'Superior) \' me ach'lvp' n.eces.sitâma; assim pelo '.'
Dir;eitos Divino ~,NatuntTei.da.s'Gentes.; 1C0mo' pelo .
e».emplos dos M0I114rchas maiS" pio. idà- Europa f 'e~

dos $cmkor:es -Reis .. Meus R{:ljgios.iss~mos Pre.decesso.-.
res.; mas tambcm <>rdeneJ " que' ao mesmo tempo
fússem sobstadbs até aqu:eHes mesmos ·pr.ocedimentos J'

.de.qu~.se não gev,elP ..djsp,el111aJ:' neffi.'.ainda! -os:mesmos'
DtCrelt.~, Caril•• lic. ~om. 11.. <t .



Particulares. que são Pais de Fammas. parª expul.
sarem fóra .das suas casas tooós aquelles. que per..
turbão o socego e a economia dos moradores dellíJs-:

- Em, effeito desta Minha obsequiosa condescendençia
e Filial veneração J dirigi ao Sa111issitno Padre C'mu!tI~

XIII. J ora Presidenre na Universat Igreja de Deos.
a Carta. firmada pela minha Real Mão em 20 de
Abril pfoximo precedente. e a Deducção e Papei! J

que serão com esta; para informar o ~antissimo Padre
ao. dito.. respeito J em qua~to aquelle urgentissimo
negocio se achava re inlegra. Depois de se haverem
expedido para Roma aquelJas minhas condescenden.
tes informações, accrescêrão ainda no meu· conhe.
cimento os mais fortes motivos J que podião con
correr. para que eu (não só. como Monarcha. duas
vezes responsavel a Oeos; pel'o decoro da Magestade.
que de Mrm confiou; e pela conservação da paz pú.
blica J em que devo manter os meus Reinos; mas
tambem. como Pai. e como j.ndefectLvel Protector dos
meus fieis Vassallos} antcpozesse.a roda e qualquer
GUtu. contemplação a das indispensaveis urgencias I

que tã@ apertadamenre me insravão. para effeetiva.
mente cohibir tantas atrocidades inauditas, e- nunca
até agora espeladas, quantas farão e S'io ai·n.da hojo
as rnaql:linações temerarias e as sacrílegas calumnias,
qtil'e desde o réferido mez. de Abril até agora sé

.farão: accu.mulando rontra minha Rea~ Auatoridadtt
Q& C'U'Illa de Roma .. e cm outras muiru Cidades d~
Iralial •. pdOli ditq~ Rerrüt1rtJ da Côm:p'tTtzvia com tat
desenvoltura. corfro até pelos Papeis. Púb/itos tem sido
Rlànifesto:cm:tada'~ as Côrtes da 'Europa. Nada bastoli

canil tudo, para que: eu I1ermiuisse J que fosse atteradil
ao suspens~ dos Janos- e nec-essarios pr,oced itnentos J

que tiIidla OIldenarl'o _. eml quanto não soube com ~n~
tciri{. €.erreza, que- as minhas sobreditas rnforl11açoa
ha<viiiOl.eff-ectivamen~e chegad á presença· de Sua San.
àdalkye 'flc 1IeUall~ tÍ1\Ba 'OniUllH1'lado. p'Ctlg. conh~

I •
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cim nro do Sanlinimo P dr( o meu' elCub~~ante c
.reverente ;obsequio. Agora porém. que p~la cerreia
de haver cumprido com aquella minha Filial e reve.
,rente aLrençáo na presença de Sua Santidade. tem
cessado o justo motivo da dita susp.ensão. se faz in
{]ispcnsu'Yd. que (u não dilate por mais tempo a
indefectivel defeza, CQm que devo sustentar o meu
Real decoro; a aucroridade da minha Coroa; e a
'Segurança dos meus Reinos e Vassallos; contra as
imolent 'eis lesões. que lhes tem inferido, e cada ve't
,procurão inferi·r com mais faç-anhosa ousadia em causa
.c-ommua os ditos Regulares: ~ando os das Provin•
.cia~ destes Reitlos se achaváD mai~ redundantes dos
,b<mefi.cios e das honr.as, que tinhio recebido, e esta.
vão profusamente recebendo da l:J1uoificenda do,
Senhores Reis. meus GloriosissHnos Predecessores, e
da minha Real benignidade; se achavão átbitros da
tducaç~ .dos meus Va·ssaHos;. se .achavã~ Directores
geraes na! suas consciencias; e se aehavão mais che.
gados ao .meu Regio Throno, do que quaesquer outros
Religiosos; cntão he que maquinárão as clandestinas
e violentas usurpações J que tinhão feito no Norte e
no Sul d~ Brazi1 J não ~Ó dos meus Dominios J mas
tambem da jiberdade e da honra e fazenda dos Ha.
bitantes delles: ~anclo vÍrão, que as clitas usurpações
não podião deixar de ser descobertas pela execuçãe •
do '{r4t~d(J de limi/IS, passárão logo· (para invlllidalo.
e se manterem a si nas mesmas .usurpações) a animar
contra a minha Real Pessoa e Go.verno alguns Princ.i..
peso Soberanos J com quem eu sempre havia conser.
~ad0 a mais -cordeaI i'Otelligencia e a mais fina e
sincera amisade: '~and(i) estes f,ccip.rO€os affecto$
desconcertárão aquelle iniquiss~mo projecto de discor.
dia externa, passárão os mesmos RegulaJles a decla•.
lu..me nos meus .mesmos Dominios Ultramarinos à
dura 'e álei:vosa Guerr:a, que tem éheio de escandato
C de horror a todo. o Universo: ~ndo. louberáo a

9,..2
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'~uc 'Ihavião sido ,em gmndõ parte derrota'Ó(i)S os JExer
citas e os tumultos de lndios engal1lldos t" q.ue .na
Americ.a tinbão sublevado com rebelhão e super3ti~a

.abominaveis, passárão a suscitar dentro no meu mesma
Reino sed,i~ões intestinas, e a armar por eIlas contra
Mim os mieus mesmos VassaUos» em quem achárãlJ
disposições para os corromperem;, até o~ preeipita.·
re.m 'llD hórmroso absurdo» com que na nohe de J
de Selembro do anno proximo paoSsado attentárâo
contra-a minha Real Pessoa» co.m inlldelidade e infa.
mia, nunca. imaginadas entre os POHuguezes ::Q!!.ando
'finalmente errálião aq'4elle abominaver golpe c:::ontra,a
mi:nha Real V·ida J que a Di·vina Pro'Videncia- preser.
vou· com tantos e 'tão decisivos milagres; não lhes
-r:estando já outra barbaridade-». a.. qr:1e a· cegueira da
sua-cruel e insaciavd cubiça pe'desst!· reeerrer.' j passá..
r.ão a aHcnrar contra a minha Alta' .Reput3fão a cara
descoberta; I maquinando e diffundindo os Jesuítas
RomanoS' e- os seus Adherent!es J c·f~Z'ende (espalhaf
por toda a Italia , palia fazerem Clldios().. o meu Real·
Nome, os infames aggregaoos de disformes- e mani..
ftlttas imposturas ,. queconnra os mesmos perniciosos
Regulares tcm retorquido, a universal indignação de
toda a Europa :; Vendo o cr·ime dcs€aradó na presença
da Justiça fallar tão livre ~ sacrHegamente :. Vendo
a calumnia sem pejo, e som a.cha:r a· menor. verosimi.
lidade, para di-sfar.qar. a& suas..impostu·ras, blasfemando
contra as verdades mais'a-wt;hentiaamente públicas c
notorias: Vendo o ~espeito, d-ev.id.o -ás Potoncias So..
beranas , . ba-rbar-ameflte \lioladó sem acordo e sem
medidít:. pbr. uns' 'lwmens, q.ue tiverão e devem. ter
por Ihstitut~ e po~ I:mica f~Jça- a Santa Humilda~e:
E vendo finalmente Cl-ssim ~xcedidos pelos Jesu~tag

Romanos todos.. os execrando~ attentados dos J~SUltaS

Portugu.e7J~,;~ pois.que havendo estes conspÍi'ado ~on.

tra os meus, Estados e comra a minha· Real Vlda~
~assárão.aquell<:$a· attent~ tã~ di~fo!memente. cont[~
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3 minha Reál Reputação" ém que (~nsiste a .Alri1'a
vivificante de toda a Monarchia, que a me. ma/Divina
Providencia me devolveo. pala conservar indemne e
iIIesa a auctoridade .. que he insq:aravel da sua Spbe..
rania: Nestas indispensaveis circumstancias .tenho pois
delerininado-. que os sobrediros Regul-a.res- (or1' rn(i>i
dos j deploravelmente alienados do seu Santo losri_
tuto j e manifesramente indispostos por tantos, 'tão
3.botninavcis e tão inveterados vicios, para voltarem á
observancia delle j como notarias Rebeldes, Traido
res t Adversario~ e Aggressores, que tem. sido e são
actualmente. da minha Real Pessoa c Estados. e da
paz pública e bem commum dos meus fieis Vassal..
los. sejão· prompta e effectivamente exterminados-:.
desnaturalizados t proscritos e expulsos de tedos os
meus Reinos e Dorqinios J para nelles majs não podt:
rem entrar: Ordenando, que debaix~ da pena ~e H)o.J'te
natural e irretnissiyeJ ncnromna: pessoa. de qualql:le~

estado e condição ql!lc seja. lhes ~ê entrada nos
mesmos Reinos e t}ominios .. ou com elles tenha qual
quer correspoFlodeHcoia, ou communicação verbal. ol.l
por escrüo;. a-inda que aos mesmos Reinos e Domínios
venhão. em habitas- diversos; e que- hajão pa-ssadQ ~

qua1que~ outra Ordem Religiosa;. a m~nos que para
isso não tenhãe- immediata e espl!cial licença minha
os que assim os admittirem, ou praticare":!_ O que
me pareceu particípar- vos •. nã6 'lIÓ para que. co~o

Reformador e Superior DC'legado dos sobredilC}s R,e;
guIares pelo Breve Apostolieo de.. Vossa.€om.wissão.
fiqueis na intelligcncia da RellgiQ)sissima observancüi •
que renho praticaqo com a Sant<l' Sé' Apoitoli.ca ~ ~ni

tudo o·que podia- dizelf. r.esEe.iro á sua aucto~ídade;

mas lambem para que ...QORJO Prelad~ Dioresano,
possais exhortar os vossos· S~,bdilos do Est~.do. ~ecJe,.

siastÍ<:o "a. fi m d,e que-,. ao mo bons e Jeaes.Vaso alIos •
l1ajão de dar exc:mplils de fidelidad~ «. de zêl~ aos,
Sc.culalC:S J. para. a. melhor e mai.a: '~acta.. obsenancia:
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da minha sobredita Real e indispensaveJmenre·neces.
saria Determinação e providencia •.que com ella tenho
dado até agora (pelo que pertence á Temporalidade)
ao- socego público dos meus Reinos e Dominios; e
ao repol1,so commum dos meus leaes VassaIlos. Por.
que p0rén1 aquella deploravel CQrrllhão dos dito&
"Regula-res (com differença de todas as outras Ordens
Religiosas t CL!3P commum se conservou sempre em
lOllVâvel e exemplar observancia) ,se acha no Corpo.
que .canstitue G governo e o commum da sobredita
Soci~dade: Sendo verosimil. que neIla possa haver
álgu.ns Particulares IRtJividuos daquelles, que ainda
não liavião sido ad m ittidos á Fro.f.igsão solemne. os
quaes sejão innocentes. por nãe terem ainda feito ai

provas neoe8s~ias. para se lhes cornfiarem os honiveis
segi'ec!lltS de tão abom-iaav.eis conjurações e infames
delkt<>s: Nesta cons·ifleração • .não obstantes .Qi Direi.
tos communs da Guerra e da Repr.esalia .. universal.
mente recebidos e quoddianamef.lte observados na
praxe l1e t-orlas as Nações civilizadas. que vivem mais
religiosamente; Direites. segunde os quaes todos os
Individu())s da sobredita Sociedade i sem excepção de
alg-ull's "deUes -i se achã.o sujeitos aés mesmos prece.
di,meflt~. pelos insultos. contr:! Mirn e Contra o~

meus 'fieis Va~sa11@s cem mettidos 'pelo seu pervercido
gowerno: Com tude rêflectioGlo a minha benignissi.
ma ClemeRcia na graRde afAição ~ que hão de sentir
aquelles dos referidos' ParlicM/arts. que" havendo igno
raçfo as maquinações des seus Su periores i se virem
proscriptos, como partes daquelle Corpo infecco e
corrupto: Hei por bem permittir. que todos aquellea
dos ditos Particulares. ail:lda não solemnemen.te profes.
~os. que a V63 houverem recorride, para lhes fe1axar~es
'03 Votos simplices ; e que appresentarem Oimissoflas
Vossas,; possão ficar cOAservado$ nestes R~inos e seus
"Dominios, como Vassalios delles. não tenclo .alias cul..
pa -pessoa:J. -provada. que o~ inhabilite. IUus.trÍ'ssimo-c
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Reverendissimo etn ChrisOto Padre. CardfafPafrlarcha
oe Lisboa. e Reformador Geral da Compahhra de:
Jesus nestes Reinos e seus Domínios. Méu .. como
Irmão, muito amado: Nosso Senhor h~a a Vossa
Pessoa em sua Santa guarda. Escrita no Palacio de:
Nossa Senhora da Aj uda aos 3 de Selembro de ] 7594

REI.

E Como por nosso Pastoral amcio nos insta a in.
dispensaveI obrigação de dirigir os nossos Subdiros
por todos os caminhos mais segurós para à sua salva
ção, lhes advertimos. que por Direito Natural, por
Direito Divino e Direita das Gentes devem am:tr a
seu Soberano t iespeitar os setlS DeG:retos e obc:€lecer
a todas as suaI Leis. Bem nos mostra esta infallivd
verdade o .. ApostoIo S. Paulo. que, senda (scôJhido
para Pregador das verdades Catholicas. efficaznlrnte

o.persuadia aos seus ouvintes, q\le aqueJlts, que re-sistião
ás Leis do seu Soberano. offendião gravemente á
Magestade Divina 7 porqtle o- poder dos Monarchas
não era, senão d« Deos .. e °que ruão ql..Janto dles deter4
minav1ío. vinha ordenado pda sua AItissima Provi.
dencia; e os que erradamente não- obedecião ás suas
Leis. concorrião infelizmente para a sua- eterna C~
dc:mnação.

O ESF'irrro Santo mandà a05> ~eis)<- qile oução
eque entendão. porque o seu poéler lhes};j(! ce'ricerlid
pelo Senhor. Pela Div~na auctoridade heo quo gOV«Tliãô
os Soberanos: São legitimas. Legi ~adores I Mandoo
determinão o que he justo. POI' todes· as modos nós
per-suade o Altissimo. quanto deve se,.. rC:'s-pe~tavd o
poder e auctoridade dos Soberanos. ~topoFldQ""nQS'i

fOmo exemplo mais efficaz e mais pmrlef6s(i) a °eb~
diencia dos mesmos irraciena«!';- porqlre sem es-tá on.
dem se far~a impos~ivel a· €O~Cl\\a9i"o àas suas dis-ün:;j,
€tas. espccies.
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l~ I .,. Maná'Ou Deos a Samlle\ , que ouvisse o seu povo
em tudo que lhe dissesse; porque não ~ra Samuel
o offendido. era Q mesmo Deos, a quem se encami.
nha·vão todas as offensas. Não só. como Catholicos
(c<>mo tantas vezes nos persuadem os Santos Padres)
estáp, os Subditos Qbr.igados a respeitar e obedecer aos
seus Monarchas .• mas tambem por utilidade pública;
porque sei"á impCtssi vel a paz e o socego das Manar.
chias sem a providencia e a auctoridade dos seus Reis.

E ainda que esperamos. que wdos os nossos
Subditos (tendo a itlcomparavel felicidade de serem'
_Yassallos de um Monarchll o 'mais Pio. o mais Justo)
devem semi-r e se hão ·d.e -escandalizar, que _~ Sacie.
dade dos Jesl1itas. afastada do seu Santo Instituto, e
esquecida aJ:é das necessarias obrigações da humani.
dade. conspirasse não só contra a sagrada Pessoa do
seu Monarcha , e contra os seus Dom-inios; mas ainda
.éom escandalosa obstinação perteAdesse offender.lhe .a
sua, reputaçâo e seu Real respeito.: Exhorramos a
todos' os nossos Subdit0s Seculares. e mandamos.a
todos os Ecclesi.asricos. ql:J.e não teahão 'Communi.
cação alg.u ma ,C0tn Os d.itos ReJigiósos desnatu·ralíza
dos, nem verbal, nem por escrito. para que se não
pé.rcurbe outra vez a paz e socego pú lic<:>. que todos
-de.vemos procurar effef:rivameore. nio só, corno ver·
dadeiros Catholicos. mas tambem, como fieis Vassallos.

E já que 'a 'Commissão , que nós fez o Santíssimo
Padre Bellc.d.icta X1V~, de gloriosa memoria, foi tão
infeli.z e tão inl:ltiJ. qwe 'em l.ugar de produzir n~stes.

Re1igi@sos uma 'verdadeira· humildade ~ e uma Justa
observ~ncia do seu Santo I nstítuto, os fez esquecen
das suas plledsas e Ca.tllolicas obrigações; rogam.os
,,-os nos'sos Subditos 11I0S ajudem.a pedir a Deos. qUeIra
dar. as luzes ra:c:cessarias a est,es ln fel ices, para que,
conhecel'ldQ os séus -i~descu\paveis e lastimo_os érros•
busquem outra vez o verdadeiro caminho, por onde ~s
guiow sempre o seu Santo Patoarcha com as suas adal1-
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· raveis e_p~rfeitM obras,) e co.m .a~ suas.mai s~guras e
'Catholicas doutrinas. E para que esta venha á uoticia

. ,de ,rodo!!) ;'Il\andllrnOS seja _publicada flas, ..Igrejas de
todõ o nosso PatriarchadQ. e' fi~ada nos lugares, CQstu.

· rondas. Dada no Palac·io da nossa, residencia • sob nos
·,so.SJ.gnal e Sello'.Junqueira 5 .de O~tubro de 17,59' '
., "

;f.. , Cardeal··P..aJriarth.a•

._-~"":,:,,....---~ .........~--

Decreto • -e~n 'q~e . se pçrdD~o por..dez ·iJ1t1l0S wtios D;~dlo.J
dos fm/oi e generos tias Coma1l'cas de Caslello-BranL'o e

· ,Guarda,). vindos para, a Côrte de. LislJofl ,. sendo embar.-
.cados em fjlJa./(elha do Rodã(J. . .

ATt~~de~do á gra~de utilidape·,) {que .. ~e segae tÍ. .I 1S9
P.rovincia da Bli'ir.a. Ide se fazerem as conducções~dos ~

se,tls frutos. e rgeneros ao porto de ViUa..Velb-a do
,.Rodão.• :pata delle ser.em transportados pe.lo :'féj.o '1á
.Cietlde de,Lis1;loar: :-Hei p0r bem... ~ que. por te·{l1PQ, de
_d~z anno&,prOxim0s-.futumS •.ePag~m $Ó meios pjre.j.
·tos. os frutos ~~ .genGr~s -das Gomarcall de;. Ç'asteHo
.Bç~rco e ·.da ~Gl:farda '. q.ue 'se .ernbarcarf1m Dn dita
.,VilIa .para a Cidade de Lisboa..; co.ns.tandQ por Cer
tidõ«s dos Juizes I e .Vereaderes das çorparcas' das
'Terras', donde sahuem .os rçferidf.ls.. fr\.ltos., queJorão
..,neJlas produzidos.. O '.C.çnsethq_da F~~nda o tenha
.assim .entendido', ... e -o 'faç.a." executar. ,~o~sa .,5.enhora.
,da.Aju.~a a'l..9,de.Outubro de 1759-

.' . .Com Rtihfka íle ~S1/a 1f;lagút.Cl~~.

• - '.:R~gi~ta,do n~.Secrélat,ia.dll.Estado .dos.Négocibs .do, Reiuo a 1'01. '22.
.. I , •• ~.

/

t .' .

fJf'cyo/í. J:ê(/rt/~ J el&. io',;I: 11, ": "." .... R
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Dlcrdn, ~,,,. g~t.g, deJirlRill1l ,.~;.fÓnlliJ .s CfI"IIIUW ~;

tltg~U'S' dtt Jftlr~r ....
, .

.1759 T~ndo consid€;raç.áo· ~s'. grave-s' inconveniente!!""
que ao· serviço oe Deos e meu ,. á- boa administração'
da.Justiça, e ao commodo pessoal. dos Ministros ..,
que· devem-mtministrai " 'Se 'Segttem 1te"eStarem poro
multo temp,?'vagos os lugares de letras ,.e de se ateu-
mular~m 'muitos de- gradhações difftrentes, .pRra seretn·
provídos ; padecendo os qu-e '(Js pertenclem' dispendio
sas' dilações·. na t:ôrre , em ql,lanto se fazem as dili.
geneias , .que são indisp-ensaveis para"-a expcdi-ção de'
tão impartantes. despachos: Sou servido, que ttdo~'

os.1ugares del~traJ·,&,qual~ gradohçã0 que'Sljão,.
que vagarem por mone.~ remo.ç:ão:,. ou) passagem"
me setão immediatamenre consultadOs ,-pre.oedendo os'
Editaes do 'estilo, ,:assim E:101Bf)~ v.agando., sem'
que.uns·espereffl pem-·'OlRros. E.sow ~ervidG~..
siPn .•.q~e desde -o :fi;m'do,trieooiD 'dós1qga~S',.que·

ultimaR-lente· fotão por'Mfim'p.ro~OI, ..~. poRbão -OS"
Ed1taes pan ,u·oppesiçõadcUcl.Jt ptincipiM1do--pela
Jugarea de-..primeiro -ba'ftro. ,lDepoisque estes,u.,iSUdD
despachados, !e,plri'0 ($tglJnOOs Editaes,par.a:.as~tJP~··

siçõe-s uas Corrriç.6es e &:ovealorias 6rrliAarias.,,,AIl~I
torias e Sl!Jperinundendiaa:. Oepllts.q:uc·'eStnBib'aiUtSl
tambem despachada's'.., ~e l'Prro .mmcd ra_ntre'ler.
cei~os' Edita~s~. pala. o p-0vilRemo doa-Iugares··de
JU.i-ze6 de. FI~ª de 'Cabeça ~e Comarca, .ou segunda
i nrraf.lt,ia.. E q~anclo estes 'hai·xar.em despachadós I st
porá.e~l.ã~ C) qil artD' e.~lriJ'R;Q,,Ecljiaj,J,.pllra seJ?fove-.
rerp' as J1:ldica~\;Iras de p.riméira; if.lti'ai ci« ; . sem que'
os sobreditos Edirae$. sç. possão nunca -accumular, nem
sejfui> .alteradas a res~i~o deIles a graduação e ordem
acima .estabelecidas. A.Mesa..do Desembarg9 QO: PaçQ
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o tenha assim entendido.. e o Ja,ça ,e](ecutar ,. ,.aem
cm~argo de quaesquer .Leis., Disposições. DeoF.{!tos •

.Ordens .•. oll·Es.tilas 'canr'rarros ; mandando',passar 'Pro
visõt!s. para este ser f«gistado ..em todas as ·.Cabcps
.das Comarcas. Palacio de 'Nossa Senho(a da Aj.lId~

a í3 de €>l1tubto de 1759•
.Com .Rubrica à~ üua Ma:~lark.

DtcreJo. em que u f8m!ta a tX81t1pçâq di lJirJi/os .d~
Curtimentos de P6Iles e Couros .fabritados neste Rdino ..
.ur/ificall~{J assim na ftiTma neJIt .declarada.

A.Tt~~a~ rã ger~l .utilidade • que se segue ·a j 760
·tQdQ.& o~ mtu~ "as~B(i)~., de facilitar os tncCios .para
o. c:sta&Clccimea~0·'e. augrncntos das Manufacturas de
<Curtiment-os de Felles e Couros.: SOlLservido .isenra-c
,de' Direitos cde entrada todos .os Cunimemos de
·Ptll~s e Cour~,.. fuli>.ricados nestes Reinos, com ex
cepção sómeate cios> Atanados e: Seia.; constando por
Atresta~õ(s.da Junta do Commercio destes Reinos e
seus DOAlinios •.pd.b; ~ue toca á Alfandega e mais
·Casas. de Despacho Iro! Lisboa; e por CeF~idões das
Cameras dlll&. respectivos cdesuictos, pelo que toca ás
l1Jai~ Alfamlcgas do Rc::im) t-' .que os referidos Curti
llIelUOjl J a qlJC .pal! este Imcu Real Decreto sou scr- .
v~do conccrder a iserurão de Direitos de emrada. forão
fabric::aGos: nQsmesrnos Reinos'J e não ha dolo.- ou
'Inalicia: alg.t1ma .nos seus. Despachos~ O ·Conselho da
Faz.ernla ·0 'tienha assim entendido., € fa'ça e·xecutar .
.com as Despach0S nec.essarios. Nossa Senhora da. Aju•
.da. a 1-5 de:-Qutubro ale .1760. .

Cot/+ Rub.rica de..:Sulz. Mérgeslad(..
l\:taiuado a 101;' ~o.
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17 60 Avendo' ~;andadô consid~rar 'e' catchlil' com todo-
o exame, .mad!oueza e eX~Gtidã~. a~ djstribuições mais
com modas ~ que' se podião fazer das Ruas, que se
achao abertas rya C~dade de Li~~.9a; d~ sgrte que os
Fropl"icranos . dos errenos , que neltas estão siros,
p~qtlss.ern .rçeçl)ficar .,mais urilment~ .. as&uas 'proprie~"

dades; sobre: a certeza dos usos, a-que são·destinadas;
c qL)e os Commerc,íaBtes ç os Artific.es se arruassem
de· modo , .que não obsrante se darem aos primeiros
os ar.ruamentos mais 'esrimaveis e proximos ás· Alfan-

- degas) como 'Sempro'üverão; ~se hoovesse:'áó mesmo
temp9 respeirCt:aos 's'egundds ; cónt€rnplando"/se junta.
rnflme •.alem da' commodidade d(;)s-c~mprador'es•.que
entma e sahem pelo Téjo ,.aquellas especiés de offi.
eios') .que rnenós' pLi·dessern l deturpar o prospeeto .de
uma- ·tão nobre entrada da minha Côrte, com'o he a'
qüeja·z entre as Praças do Commercio e a do Rodoi,
sem'que -com ·tudo deixasse deI e atrender a que se
faltaria ao eommodo dos mesmos habitantes' de ràntas
e tão·dila.tadas Ruas.. se em' todo o dcstricto" dellasl se I

não estabe1e<::essem vendas dos quotidianos misteres:
E reserNa~do a distr4buição das outras .lojas daquelles.
offieios'. ,que deviem ,ter arruamentos •.e I agorà' não
podérão 'Caber nas. Ruas; que se'aehão abérras" p'a~a'
os de~erminar nas que te·gbo mandado alinhar' e,abnr
immedia.tamente. para complemento do Plano: da par
ire baixa da ·refer.ida Cidade: Sou seltvido, .pelo·que'.
;rerrence ao·sobredito Terreno, siro entre-.as Praç~s do.
Hocio e do Commercio, e ás Ruas, que neJle se
a:e.hão alinhadáS e'desempediclás, ordenar, que as
arruamentos sejão logo e fiquem' estabelecid.~,..na
€.onformidade do Plano) que será com ,este ,asslgnado
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pelo' Conde de dêiras; O Arceóispo Regedor d,a Casa-;
da Supplicação o tenha assim entendidb, e faça 'exe-'
cutar J não, obstantes quaesquer Regimentos) Dispo
sições) ou Ordens 'cm coótrario', que todos e todas'
hei por derogada-s para estes effeitos sómente. E man.
dando" passar - aós respectivos Inspectores- as' -oraens
necessarias) faça affixar~por" ~~jtaes ° presente' De:;.'
creto J para que-chegue a 'notICIa de todos o que por'
clle tenho' estabelecido~ Palacio de Nossa Se'nhora da
Ajuda a 5 dé Novembro dé 1"160. -

·Com (l,. Rubrica- dt Sua 'Magestadt.

p. L {\."N O

E distribuição' dlJ~ J(UQS J qui estão' abertas no 'lérre110,
que jllz entrt as Praças' do COImlUrrtO e do Rodo, mal1.
pad~.tflab{'lecer.pelo ,Decre~o:de S. MagtStade, txpe

, d,ido la 'S ·do correntt tnez 'dt -Novembro de'1760.

R·UA 'NOVA D'ELREI.'

N,~t1a se d~~ein' arrúar'os Mercado;~s da dasse"da
Cagelia , applicando-.se as lojas, que delles sobejarem.'
para as vendas, do~ ~l!tros Mé'rcadorcs de louça da
lndia, de Çha .. e das mais fàzendas dO'seu ''tráfico.

RUA AUGBSTA." -
l'

, NeIli 'se de"érn -àlojar os Mercado'res 'de Hía e I

seda, applicando-se.lhes , oflde pão ch,egarem as lojas
desta Rua, as irlais , -que ne"cessarias' forem na Rua de .
Santa Justa, como vai aqaixo d.eclarado;

• !' . ..

RUA -'AUREA;

NeIla se accommodanf<5 os O~rives do ouro) aJo.
'. '.
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jando-s~.nai aa(!omm~ações.~. qUV' deU~S' sobl!ja1r-tnl ~.
os ReIoj.eJras e .volaotelIos. .

RUA BELLAi DA R:AI~HA.
. .

Nella, se:: acoommodaroo' CJs'6lurillcnJa pl:atll',. ~
I1;l"$ 10j~'S.t. quc deUes sobCljar~m·... aIlojaráõ.($ It.iv.rei•
.ros" qu'e an:mS ~iVliáOrna:SI1a vi$inhança.

RUA NOY·A. Df\) BRlINCEZAi.

Nella g-e' at:é-amrrtod~ráõ os" 'Mercadores de 'len.
çaria. ou Fancaria; destinando-se os sobejQ~ della I se
os houver t ás lojas d~ ~inquj1harias» além da diseri..
.buição" que lhe vai abaixo determinadéle

. \

~UA DOS bQURA-D()R~.

, Esta.'·Rua.t. que ~~. i~ediata. ii Rua BeiJa 4a
<Rainha ~. corrando ao Nascente della., se dístoribuiri
para os sobtedi~0s; f)qurador.cs;, p'~a..os ~a.tefolhas-; l:

..para os La.toei·ros de 'Lima; ficando ,livres as loflls,.
,{jue nella sobejar.em., lPa1f~.:reudas J Ta.v~r~s ~OU~S
sern.r.,lhantes misteres., \

. . . . .. 'RUA p.qs. .~QRl1.tElI~OS... " , ,

Esta ~ua he a q~le:- na eut;pe. a Rua Bella da
Rainh~ c a Rua Aug\l$t~ t ·e nella terão ar,ruamente
,QS OflfiGi~ de. Cq.rrieira,.J de S~1l-ei!{'0' ~l,t ~e J:0nreiro,

RUA. DO~ GAl?A:TEIRf}S.

Esta Rua h~ a q~~ ,nedeia entre a Rua Augusta
e a Hua Aur~a. Err' •,lU fq.'Qo dfetla se devem arruar
os Gapateiros I porque só costumão arruar-se os que
sçrvetn a PLebe ;. c. 0-'P!ltf(,)' larcl0 ~. d'C:ve .deWu'Jivre
'para os mis.t~res do Povo, acima referidos.



RUA.DE S._JuLIÃO.

&Sim.se .denom~t1ará.a .pr.imeira ~..seis :T.raV'n:'
'-S,. que 'cortã{) as sohredita~ Ruas., ~rincipiando da'
bani:ia·do Nascénte;\:c nellâ se del\'em .accommodar os'
Algibebes,· .' J.

RUA-- DA' CONCEIÇAO.

Assim se- denf?minará' a-.segunda' dil-s r~fc!rida$1Seis

lhv.essas:, e ,nella ae-~oommodará{) os: Mercadores
.de.loj,as,.,de1fetr.gz.-

I

Assim Je .dcm.ominar.áJa\telceiEá\dá·s .dÍt-as TJ:a·v'rs:.
:'IS;' -e n~Ua' se aG(;ôIDmOOaráó aBt-Iojas-.de .~jnquilha
,ria , .qu~."'ou>bw;cm" passando..aslmiti8'lPara la~Rua'iQ

.gu4~lte..

Assim li .denommar.ã·-à··.qWllta,~âSrof~ridfUl'T~~

V'tssas ,.e.neJla",e.acGG.mmodar!l6;ft'S lojas .·.ql!e rC'st4lJ
tem·dos re.f.cridos·M,(f.('QdoJes de o!!inq~iJbaria.,

A'ssim ,..se denominatá .a' «;fuinta- Elas .sobrcroit;w
1Ta·vessas, e nelIa se arruar.ái)·$ Sil'igue.ir~ au..im 4e
chapc-os~ " Ct'11Tio.,de agulha.: .

ROA OE SANTA" JUST1\~

Assim se denominará· a sexta e ultima das refe..
ridas Tra·vessas·,. e nleIIã· s~' a'lojaráõ os Mercadores de
lã'a' e seda, que não tiverem bastante: accommodação
na Rua·Augusta. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda
a--·5·dt· Nov·embro de J 760. .

CDndl ,ü OliTlIl.•
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.

f)l'crtlo., 'em 'qlU u di!lermína, perleliul" tfS guardas dos
, 'Navios, aDS Guardas de Belém, em quanto 01 N(/'lJios
• '~nao ·sob/rem c1Qs·.·'l'y1tJrcos. par:a cip"i. .

,1761 .S··~l)do~me pre~,B.R,tes.as controvcrsias I que tem ha.
<v.i.~o', entre os Guardas da Alfc1I1dega de·.bi~boa e os
,dá, pOl'tó~ d.e Belém 't sobre .serem conservedo$ o~ se.
gundos na guarda dos Navios, em q~anto esteS'mo
sobirem de l\1arcos para, cima, ou estiverem de Mar
cos abaixo: S9u .se~v.~qo orqçA.ar t' que os Navios I a
que se .concederem franquias. 'fiquem assistido~ e vi.!

'gia,dos pelos, Gu,!r~ás J .que ·lhes:'.forelp des-tinados no
-porto de·~J.3e~m.; .co~servaodo-se estes J "em quanto os
mesrnos ·NaviQs- I1ãe sobi,rerri ,de ,Ma.r~os para ,cima;
abolindo o contrario costume de se proverem estes Na,
vios com Guardas de bisbqa, como opposro á dispo
sição d~.~erdadeira intellige'nc~a :d.o ç~p. VIl. infine
-uo.FQt~l da ·Alf:mdega.: em. tU,do. o máis' MéIDqo se
'observ,e .porém o cOstume, jDresentemente praticado na
mesma A-l'f.1nOega a Fespeito de uns e outros Guardas.
para que cesse D continuado conflicto das duas Repar.
tições. O De·sel:nbargador. Ço~-seJhcirS) da Fazenda e
Admil~istrador da A'~fandega o tenha,assim epte.ndido.

<e' -faça executar.· Palacip ,~e>Nossa,.Senhora da -Ajud.a
,;i -3" -de Março. de 176r.- .

Com a Rubrica de Sua Magestad~.,

Re&istado a·fol. J1 J.
, ~ •• ' .0 ( ,
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.
Durdó. tm que st regula o Uniform~ d" Fardaf1l.UJt,

I Militar. ,

'ATtendendo aos inconvenientes, q.ue r~su;tão de 176t
não haver disposição., que regule as distincções, de
,que ·nos seus uniformes devem usar os Generaes e
·Officiaes Militares: Sou servido, que da publicação
·deste Decreto em diante o Capitão General dos Ga..
.leões, da Minha Armada Real de Alto-Bordo; os
Mestres de Campo Generaes, que tiverem Patente.
ou exercicio de Governadores das Armas nas suas
-respectivas Provincias, u'sem de alamares de ouro nas
-casacas, com galão de tre~ dçdos de largura á borda,
e nas vestias de um galão da mesma largura tambem
á borda, com guarnição nos bolsos; sendo tudo guar.
necido com ca~as de ouro e botões dç metal dour.ado:
Os Mestres de Cam~ Generae$, ou se' achem· com
exercicio -dos seus postos, OÚ sem elIe, usaráõ, sómente
de dous galões de aUTO lav,rados e abertos, um delIes
da largura acim~ referida, que se porá direito, sem
outra alguma figura,- qu.e não seja a que requer a
guarnição dos bolsos,. e o outro -mais estreito á borda;
,sendo as vesrias .na mesma fórma, e os botões e casas',
como acima tambem fica declarado: Os Sargentos
'Móres de Batalha usaráó de um só galãó, tambem la
,vrado e aberto, e assentado na mesma conformidade em
'casacas e vestias., com abotoaduras iguaes á~ sobreditas :
Os Brigadeiro8 e Coroneis do mar usaráõ em .casadas e
vestias das mesmas abotoaduras com um galão á borda
liso ,e.fechado., que tenha dous ç1edos e meio de lar..
gura: Os Cproneis das Tropas de Terra e Capitães de
Mar eGuerra usaráõ de um. galão lIso de ouro. ou
de prata, segundo os seus respectivos Uniformes, de
dedç> e meio de largura. posto á borda, C0m casas da
côr da farda, e botões de metal. Todos os outros

Dure".) Caril. elc. 'Iom. lI. . - S
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Officiae& de Patc.tl.tc. Wiltá.êi de. Itlm ~Q. galio estreito
á borda na vestia, sendo lavrado e 'a'berro o dos Tc•

• ")16ntt-s Coraneis, CapitiWs .T~ncnt.es ct Sougeom. Mó.
res; e-liso o dos Capitie$ 1 as Ajudantes de Campo,
que forem do Capitão General da Minha Arma~ e
dos ~el}ae.s·. que g.o~ernare. ExerlC:~'t~, ~ t\verem
a sei:J, cargo os governos das. PPQ'(i\l(t~ .. ~~,iõ llOIl
seus- Unift>rmes -da guami~o to que J- s~umdQl a J.>~tent~.

que Ü'J~tm ,lhe com(l@tir, peja. que-~~ metl De€re>
. tG-'tenho determinadQ: Sou ser-'licilo oUl~im d~pen.

sar a Pfagmatica para os sobceditas effe.ltQS llóm,entCl.
fieat:1do: atias em S~U '.ligar. E €(i)Osid'.etando, qqe

r :MI-1hum vestido pôde- hav.er mais. rm\m~. ~m ma",
" .'iJign& de tntrall na minha Cône J- do qqe et Ufli,fOl.-
. ,m.es Mioli(ar~~ : Ordt'110 , que 0epPl::l. dAS ~n,s J f>.lpe.

'di,(j~s em ex.ecuçáa deste, MnhUID Gme..t:-.I:. Oí&;ial
·de Patente, Subahenio. e SoMado, 00 pessm, de ~.1

:~ ~ualid-ade, ou:· condição liJ'ue s.eja. €Qm exe{deÍP (
.nu miMas Tropas. ou sem eHe, ve-nceoo.0J soMo
'Militar » possa vir- á miDha p,t'@-~ença nas f-..w:çõ~
publicas, ..ou audieDCW. com Q.\lI!fO$ v.e8tid~, que:.
sejão, os StUJ res-pe€ti't0S UIl.H"rmes. ou Fa(d~ .. 1Qb
.pencl e;k. ~imelJt(), do. posto, QI1 praça,~ tiver.etn.
a~~ noNa mefc& minha.. Except\JQ as pesSQu, que em
r~ das- se-lils eUlJi't:'egOS; politicos: me ac:o.mpanhatem
no& itia.e-,. em llIue forem. chamados; e ista s.imente,
.quando. nos avis~, que lbes f0rem feit0B para 
fim., se- Lhes. deda«1lueoo QS vC!sti-dn..s. ~@m q~ de\!eRl
assidti!7•.me. FJosto. epae· sejãol Mb~itar,c!s.. O CD~
de ~erra- Q tenba ass-i m em~n.dido. e faça. 6~ped1r
Malai €0m"0.rmidade- as- ondeM ne~~ Noua So
nhom, da. Ajuda & 'Jil ~ Abril ck li?'''.

&11Il ~ RuhitAI tU· &ut M-attUaM.

!
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Detreto J em qUI se amplia o arzteutié"tt.

T E~do consideração ao que me foi representado f761
por p~rte dOIl Tenentes Coroneis. Capitães Tenenteil
.dá minha Armada. e dos Officiaes Subaltemos) taMo
()é Infantaria. como de Cavallaria e Dragões a respei-
to dOi seoa Uniformes: Sou servido ordenar, que.
além do que por Mim foi det€rminado no Dure/o de
"7 de Abril do pre~nte anno: Os Tenentes Coronei~

éI Capitães Tenentes Hagão nos seus Uniformes i
·botda dos canhões das celsacas um galão igual dO$
,das vestias; e 0& OffiGiaes SubalternG8 • a saber, Aju~
-dantes. Tenentes e Alferes trarão á borda das vestias
um ,;alão liso e de largura de menos de um dedo;
par~ p que: Sou fambem servido dispensar na f..eí da
Prar)IJatict;l (it 24 dI Maio de 1749. .0 Cons@lho de
,Guerra O tenha assim entendido. e faça eJH~edir nésta
cpnformidade as ordens ne€essarias. Nossa Senhora
da ,Ajuda ti 30 de Maio de J 76 I.

-COIIl a 'Rubrica de Sua lVJagestade•

.......----------,----,,---,-
Deir't(). ftlJ que se manda (rear de novo 2+ Gi{ardas-

Milrinhas (om a graduafão de Alferes de htfantaria.

COnsidc,r:t/ido o mui~o que ~onvem a~ regular sc~- 1761
.viço da .M,uinha. que ne)}e haja educação de Offi-
ciaes, qu~ se fação dignos pela §ua instrucção e presti-
mo dç s~bj.re.m aos Pgst,os mai9res) e ode nelles cum
.prirem CgpL as .suas obrigações. como espero: Hei por
be'm, crcar por ora viJ:lt~ e quatro Guardas-Marinhas~
q.u,e .t~ri.o a ~r.~duaç-ão. de Alferes de ~nfa!l.tari~. e os

S 2
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mesmos Soldos. lnsigni.as e Uniformes re~pectivos na
côr ao corpo. em que hão de servir; observando.se
na [órma das suas, qua,j i ficações. para serem ,admitti.
dos 'a assentarem praça. o que tenho' estabelecido por
Alvará de 16 ~e Mar~o de 175.,7 sobre as qualidadés

r., ' dos Cadetes da,s Tropas da terra. no que lhe for
applicavel; c pra,ticando-se quanto á fórma dos seus
exercicios e se·rviço o que tenho determinado a D.
João, meu rmlito 'amado e prezado Primo. Capit.ão
General dos Galeões da Minha Armada· Real de ~It()..

Bordo do rn~r' Oceano. Q!:!anto ao provimento dos
sobredit!Js GuaI'das-Mllrinhas se ohse.rvará, o mesmo,
que se está observando no dos Capitães Tenentes. E
declaro, que não he da Minha Rçar intenção excluir
QS Officiaes da mesma· Marinha-. que no servi~o,della

hO!Jverem dado e derem. prevas· certas •. indubiraveis
~ ~ot,orias de sciencia. pre.stjmo e propensãb para tão
irnportarl~e serviço de séFem promovidos aos Pestos,
a·. que estiverem a caber·, s@glJn~ as suas difftrentes
graguações. O Conselho" de Guer-ra o tenfia assim
entendido. ~: f~ça obserwa~ pçlo que lhe pertence.
No~sa .Senh9ra.. da Ajuda a· 2 de Julhg..de J76l• J

c'MJ a RUbrica de Sua Mages/ade.

;;;;;...----
Decreto. (tIJ que st regula o Uniforme 'dos Áuxiliam.

] 761 TEndo consideração ao que me representárão os
Coroneis dos Regimentos das Ordenanças desta Côrte
e Cidade de Lisboa. os Mestres de Campo dos Terço~

Auxiliares destes Reinos. Sargentos Mór~s delles e
dos sobreditos Regimentos; como tambem os da'S
Comarcas e os Ajudantes do numero· dos mesmos
Terços Auxiliares: Sou servido ordenar. que hajão
de usar de Uniformes. competentes á graduação dos
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S€us· respectivos Postos) na fórmadeclarada nos meus
Decre/os de 27 de Abril e 30 de Maio do presente anno, .
para o q,ue , Sou outlosiro servido dispensar .a.Prttgma
tica de 24- de Maio de. 1749 , conformando. se os sobre
ditos Officiaes, nas .cores dos seus .Unifbrmes , ,com'
as de que se usa no,Meu.Exercito. E por q~antQ se "
tem introduzido haver mais dous Ajudantes"nos refe- .
ridos Terços Auxiliares. cha.mados Supras: Ordeno, ,
que a respeito delles· se nãe entend<r esta Minha Real:
Determinação i .nem :os sobreditos Decretos. ,não ob
st.ante. haverem' os mesmos .Aj udantes- tlp~as soldo, .
por Resolufáo -do tmn()o· de,1735. o.qual':soldo ordeno J •

que se lhe continue. não podendo lornar a serem pro
vídos os' dítoS'. Postai tanto que vagarem; por quanto>
desde logo para- entã6 os hei por extinc.tos:. e .quando '
succeder vagar nos referidos. Terç(i)s .algum .P.osto, de
Ajudante· do.numero.... será·nelk,provído.a. Ajl.\dante
Su-pra. que exisrir ·no ,mesmo Terço. ,não... podendo.
assentar-se .praça nas Vedarias {}esta Côrte e .das ·Pro
v~ncias a .ouna alguma pessoa·, de.A judatlle. do nu~

mero Auxiliar, .em ·quanto. em cada .}eJ:ço.não: forem,
accommodados, os Ajudantes Supras.•.qu.e,-hoj.e nelles
existem; e.aos Vedares Geraes, Ç)ueassim.o não exe..
cutarem , o ha v>ere-i em ·culpa•. O Conselho de, Guerra.
o/tenha assim entendido, e nesta conformidade faça
p~~sal' as Ordens·necessarias.. Nossa Senhora da Ajuda,
.a 6~de .Agosto de 1761.,

Com.o/J· Rilb.riul, ,dt., Sua. Mage..sl"d(•.



:Carla ·d' E/Rd, em que u· ordena. '.que o Regedor',
f?esembargadores da Casa da Supp/ica~ão cumpria "
despachos do Demllbar'go do p~(J, UlIt!o ·assignadoJ 1If
menos por deus. Deumbarg.dortS.

,pOr algumas Gartas vossas entmdi '3 dúvid~, que
.0 Regedor da Casa 'da Supplicação rem em cumprir
,os despachos da Mesa do Desembargo do 'Paço; pare.
cendo-Ihe J ~ue são Porta Fias • pelas quaes se-não' póde

:fazer obr~ .conforme a j Ordenação e uma 'Provisão
,minha, por que o defendi j ,com que .parirão alguns
despacho!l.. segundo me escr~vestes. de que tive deJ"

.prazer: e havendo visto ()s -apontamentos das raiêes,
,em que se fonda esta dúvida. e para que de rodo
,c.esse, e os inconvenientes. que della podem:recrtscer
.. ao despacho das partes e boa administração da justi•
.ça: J;lei por bem e mando,. que o Regedor e Desem..
:bargadores da 'Casa da Supplicação cumprão os despa
.chos. sendo assignados ao menos por dous:Oesem..
'bargadores' do Paço nos casos· seguintes, s~rn mail
.outra Provisão, corno até gora se costlIll'tOU, pela
.dilação, que poderia ha·ver I'havendo se·de fQzer Pro.
-visão em fórma. por mim. Ol:l por elles ~ssignada.

Poderáã os Desemba rgaclo~es do Paço cornrnetter
·aos Desembargadores da Relação. que lhes pare(e~.

\vejâo as pe.tiçães .e sentenças. de que as pârtes pedl
·rem revista; e que lhes vão fazer Relação do que lhes
parecer, e levaráõ :sua tenção por es~rito J como se
costuma.

Mandaráõ pedir informação aos Desembargado.
;res. que forão 1uizes da sentença. quando as partes
_pedirem. que, possão seguir a appelIação, ou aggravo,
·sem embargo €te se não appellar em tempo, e se ha.
,verem a·s sentenças por desertas e não seguidas.



Pi:5deráo commetter· aos- Desembilrgadóres. qqe
.~jão ·os. autos., .em que se pede resritu)ção de ,fama,
ou de outra inhabilidade por -sentençaJ .

Pdderáõ mandar vin a devassa dos ~asoS'de mOT"

,te, que na Côrte aconrecêrão por cajão-, aindaque'
e&t~m 00 Juizo do Crime da Côrte, quando delta se"
pedir perdão.

Comme,rteráõ aos· Corregedores do' Ctime da·:
Carte a8' de\'a.ssas de toda-s a r~jdencias. que. se to~ .
~arem a todos os Julgadores·e Offidaes' de:J lisüça ,
do Reino, para ,os despacharem em R~la.ção com os '.
Deaembargado.es). ,que para o.desp3uho' d(lIas-, por ..
minha Pfovisâo 'parricu1a'r; .tenho,· nomeado,: e pri- .
lYIúro," que publiq.uem\.a sentença; irão' dar conta' ao :
~tmbal'gO' do- ,Pa'Ç(}, .pelo- muito, .que j,mp&Ji1a a '
meu serviço, .te,:-:"se ndle' perfeita' ·nmicra de ,como OSl'

]u-Jgad'f)'el! em'seus- cargos ·-me ser\!Í1ffo.
E'·por quanto- muiPas' vezes ·as pe'lrt~ altégã6 em- .

hàrgos.a -passa·rem .. pela:·Chancellaria 'as- PtoV'isões"
qUft. por m~m' J' ou pelos Oe~mbarg"d~es do Paço
rio ltssignada~; ·nos, ,casos', .em que eJ:l'es -as' podem"
assigna... t poderáô cammeN<=r o cemmecimc:m:(5·clos. taes. - •
embal'g<>8 ao Ju'Vzo da Ca.Sa da Supptic..~ão, :ii quem: a .
mat~ria tocar, paPa 0s.--Q)espa~harem·HlT R-e1a~o cam'
os Des~l'flha'ga~, ,<q'4e- para 'issa '0 Regedor ~hlts
nomear.

Cornmemerâó aos - D~setnbàrga.d·(i)res " que lhes
pil!recer. que VetiG0' 0!l papús e atJ~os, (111e muiNlS
"ez~ se ajunfâe>!is 5l~.j.ç:ões, em· ~U~ aos parll«S pedetm
Canas- nuiüva-s'" êi'QãQ ~:a~ ~l1' p>arecl'r. á· Me-sa plOll fJa- .

,1a\lYcl , eu· per es<rnitro-., wmo' se lh'es' OfG!~AQ-Il ..

:P'0<rler.ái,) commette'f aos Cl.meg(.>d'0res cr0l Ctrmet
de- minna- Cârte as dc;va-ss-as, que S~ ~irar,em per par
ticular Provisão m·illt.1a·, ou· d08 Desembà:rgad0Tes do
Paço-,. À08 ltaS0S, em' que"J!l0r' sem Regimento podem
llIaAear de-vassa'r ; e as> despà<!hanw em R'dação , como
for jU5ti~a J (i:QII)\ oS' DesemlDfl'ljg~dGIes, <q:ll~ o Regedbt



~'para isso l-hes nomear: 7esta mesma commí"ssão pode~
\J1áó fazer nos feitos., ql1e por simplc.s ,petição podem
avocar na fórma da·Ordffiação~

Poderáõ por seu despacho Czhamar o Juiz e Pro..
~curador. da· Coroa para o d~a, que .lhes for assignado,
:e serem com elle Quyi.dos os .Prelados, ou seus Viga..
'rios, ou quae~qucr o~Jtros J uizes Eccle~iasticos, que
rtrararem de'uslitrpar minha ]urisdicção.Real.

Qs instrumentos dos aggravos., que se tirarem
~dós Desembargadores., que -andão em .alçada sem
~appellação, ném,aggr;avo., rOfl fórma da Ordenação,
'poderáõ commetter aos Desembargadores dos Aggra.
·vos ,..para os despacrharem" como for justiça ,.na fórma

'. do 'seu Regimemp:·e ;da mesma manei.ra poderáõ
'<:ommetter as periçõe-s I que· os Gondemnados por inju.
;-rias verbaes podem -fazer ·das Cameras. que os fone
-demnárão. na fórma,da Ordenação, aos Desembar..
gadores da· Relação í a:; que o caso maii di,reÍl:lmence
perlenc.er. :' .

·Poderá9 por despacho pedir ao Oesembargador.,
.que lhes bem pare<>er. informaçao I ~uando lhe for
mecessaria para despa~ho de FlIgllmas .petições, 011

papeis. a q~al enviar-á á Mesa .por ~scrito: e sendo a
caso de qualidade. que'pareça , que o Desembargador
,deve .informar mais particularmente •.em pessoa irá
·0 dia. que para isso lhe declararem•

. Nos casos. em que., .conforme o seu 'Regill:tento,
os Desembargadores do .Paço podem perdoar, pode.
·ráõ pedir informação ao Gor~egedor do 'Crime da
Côrte J ou ao ~estmbargador" que per minha Pro
visão particular tiver alguma devassa. ou ao De~en;;
bargador. que deu a sentença.; a qual lha envlarao
por esc:rito. ou irão dar por palavra., como se lhe
.ordenar, que mais .convier a9 caso. .
, , Nos casos,) em que o~ Qesembargadore.s do Pa~,(),

conforme a -seu Regimento'J p0dem dar em fia~a j

poderáõ pedi.r informação ao Corregedor, d9 Cr!me
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aa ~rte t OU a quaesquer outros Dese·Olbãrg.ador~~
que tiverem os autos e culpas.

Nos casos. que acontecerem na Côrte e cinco
legoas ao redor della, poderáõ commeut>r a diligen_
cia, que lhes parecer necessaria aos Desembargadores;
e commett~rán 'aus C-orreged"0T"e3 ü~infta-Côrte, e
aos Desembargadores, que Ihfs parecer tirarem devas
sas dos casos. que, confOTme a Ordenação, se podem
devassar: e acontecendo caso di: tal qualidaôe) que
por minhas Ordenações se não permina deva_sar; 'Colll
informação)' gue dellt: tiverem, e com as Taz6-es, que
se lhes offerecerem, mo consultaráõ: p'ára eu mandar
prover) como for justiça j e havendo perigo na tardau
"Çcl) {) c-onsu!taráõ ao Vice- Rei; e com . G .sêu . pareter
Je passará para isse Pr-ovisâe :por eUe assignada ~ .q.w:
lerá força peles quatro meu_. qpe €~h9 ordcnado.

~ando se -pedi-r licCl}f~~- enda r OU tr~

de bens de Morgado ~ eu ;(;ageU<m e p. n~ d"t,aes !los
casos, em que os Desembarga<lorcHJq Parra o pode
fazu) confOl'Gl.e a.scu R.egirne~(); pod~ráõ !OPlar: ln
·.fOrma~io ou mand.ac fà1..et,a~ :ais dilige.nci;l , que
bom lhes póll'êt:ér , pelos Desetnbat:ga4or.e.g oe :C.oJ.rf.'lgc
~ àb Ci.vd da.minha C

A

;{:(}, ai .quaes lhe darão
por pab s.a ou l~ -c:n~aráõ por ~rir ~Õmo .no
&ClIpad10 se ordenar ' ': - .
. . .~ado se ped °r inf0rma~ão de Gga~ãO ele ccr
,coosa, (qüe.uma .pepsoa ~~. a ~ut;.a., ilod5lr~~ c.Q·
~ltec as diligencias _§~r.e;iS50 ~ç-e .~ ~ Cor-
r~gedores do Civ.cl de mtQija ç--wte n~ em qU~

na fórma do seu R~gimento , .0 podt'm assàr.
E tudo o que se'C6t1tiAl°ft'est-a mOMul"Carra,:-FIei

por bem e mando, que se cumpra e guarde. sem
replica alguma j e para que assim e faça, e haja em
todo o tçtn~ ibt" a. ~ uç"'o ordenarei,
que se na Jade no livro das lembranças da ~a do
Desembargo do Paço, e nos dos Acordãos da Ca tl da.

. ~tJ. I'Carl/...ele. 'Iom. II. . T
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;;upplicação, em que] se costllrnáo registar as Cart~
e Provisões semelhantes

Joéto Brandão S~R,rtJ.
Liv. 7 da 311pplicaçio foI. 135.

) 1

•

Qrd. I:..iv. 5. T1t.. II9- §. 4.

:Aviso da Sec-r~larja dt Es/adl, ·em que u ordnflft S! tlt•
. l:rf',,!ra,l'fe aos,;Cat~rejrof fJáQ tOlllflSWN tl.sfentli' de pre~~j

.á or-rfe!{lj d~ S, a Mages(ade, sem espeCtai ardem ,.su,.

~S-E~~~': ~~~s:nlte a SLJa Ma~estade. que se achão
ln'e90s 'nai c-atlêas do Limoeiro. com :asseRtos á sua
ordem" os sujercos declarados na lista ·inclusa: Foi

'servido tomar sobre s culpa's clos 'me-smos suj.eitos as
~esoluções,' q e-' vão Je:Scritaa á marg-eRl ',da' mesma
'lista; .e br~enar-me ,que assignada -esta por mim. a
'remetta a Vossa Senhoria, pa-ra que 1ogo faça execu.
1:af as sç>breditas Resetlllções Reaes j e juntamente avise
~ Vossa Senhoria, máncle decla-ra1' aos -Carcereir'-os não
'façãd a~selTtos alguniP·de preses ·á ordelh do mesmo
Senhor;sem especia'l avisà, expedido a 'VoÓssa Sehhoria
pela Sçcretaria de Estado j e que nas visitas. qqe se
fizerem'. achaAd@.se' -alguns 'presos á ordem de Sua
Magestaáe J jrc que 'nas suas -caus~s não se procede.
rdê Voss'a -Sênileria coryta a(') mesm'0 ISenhor, para: mau·
';daü.Jdefe[\Í'Í'~tiésr; <c{).m for de- Jus.tiça.'. I ~ - •

-, ' -! . r-, j r]' - .•~ dI' I --lo •

'Liv• .u a,pÍlp.plicaçio foi. .249 ,cr$.

.,'
lNDE~
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INDEX CHRONOLOGIÇO,

DAS

LEIS EXTRAVAGAN°TES
DESDE 1603 .TÉ 1763.

oL. grifo indica os quatro Tornos da Collecção de Leis, .Alvarás,
etc.; o D. indica os do"is Tomos da Colleccáo de Decretos, Car
tas, etc:: e os numeras Romanos indicã~ os Volumcs da cada.
Ulna.

q •••••

A o 1603 Tom. PagJ

lan. J 3 Lvará, em que se faz recomm~n- L. l. I>.
.daçúo aos ,Corregedores, ·para proce·
derem contra os que tem trato com
Freir~s.

1'yfar.ç. 12. Regimento dos .Quadrilheiros. 4
Set. 25 Alvará, em que se declara o como se <10

hão de eutender as prisões em fra...
~aDte Qelic~Ç) •.

26 A LFará, em gue se determinou, que OS 12

degradados para senlF\re para as galés J

~e fugirem, tem pena de ;qlOrte na~
tural. o

Qut. :1 .Lilvará, em °q.ue se declarou a favor de t~

um Impetrante, que a pena desta 01'·
denação (Liv.. 1, Tit. 13. ao princ. )
não procedia n.aquell~s, que impetra.
vão Beneficios litigiosos.

Dez. -3 A IFará, em que se determinou, que os J 4
Privilegiados dos Paúes_e Lezírias não
gozassem çlo 2rivilegio nas ca~sa~
criminaes. .
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21

30

36

. . 1603-1605. Tom.,Pag.
Dez. 6 Alva'rá, em que se determinou, que L. 1. 17

os Provedores e Of.ficíaes da Mesa da
M isericordia e Hospit(les não podes-
sem arrematar para si cousa alguma,.

}604
Jan. 9 Alvará, em .que se determil19u, que

nel~hlmla pessoa podesse meoJigar,
sem licença dos Provedores ,Correge-
dores I 011 Ouvidor.es fias Comarcas; e
se declara o modo de a concederem.

31 AliJará, em que se proLibio o jogo
das pedradas, e se estabelecêrão pe
nas contra os qne as atirassem.

Fet. 1.3 Alvará, em que selpx:ohibírão as laran
jadas e esguichos do entrlldo, e se
estabelecêrão penas contra os tran~-

gressores.... , 1

Oat. ,~3 Alvará, em que se declarou, que nos
easos da Almotaceria não tem os
Desemhargadores privilegio de foro.

Nov. 5, A lva'rá, em (lue se determinou, que os.
Procuradores, que as Cameras man
dassem á C0rte, não podessem re-
querer negouio alglÍm, nem seu,
nem de outra alguma pessoa.

Dez. J~ Alvará, em que se prohibio fazer-se
_ obra por Portaria dos Secretarios.

. 1605
'Març. J 7 Alvará, em qtle se permittio o jogo r;las

Cartas, sendo estas do Estanque Real.
is Lili/ará,. e:m qne se prohibe irem NClOs ,

'ou Navios Estrangeiros á 1mlia, Bra
'sil, Guiné e l~has, oU outris Proviu-o
'eias de Portugal. '

Abril 4 Alvará, em qne se derogár~o as lieen
t;as, qne havi~, para' si:: caçar nas
Coutadas. .,
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I

59

53

5

55

I

L. 1. o/r

D.1.

Tom. Pago

L. r. 40
49

J605, 1606.
lwn. 7 Regimento da Casa <la Supplicação.

18 ALvará, em que se estabelece a forma
lidade, qne devem observar os Cor
regedores nrlS a I:aliaçóes e disposições
das obras das pont~s. -

J\1lh. 13 AliJará, em que se determinou, que os
Privilegiados dos Paúes e Lezirias
não' gúzassem do' privilegio nas cau
sas criminaes.

Dez. ~2 AlvaI.lá, em que se d'etermi'noll, que QS

Contratadores e Rendeiros das ren
das Reaes, não' fazendo os provimeq
tos e pagamentos para as Armadas
e FrollteirÇl.s ao tempo declarado em
seus contratos, sejão logo executados
e removidos.

30 A/Fará, em qne se determinou, que'
carla Minislro residisse no seu Bairro,
tomando casas de aposentadoria, ain
da que os donos vivessem nellas...

J6Q6
J'an. 2 AliJará, em qlle se resolvêrá(;). as dnvi·'

das, que s~ movêrão sobre a j uris- .
tlibção Ido Couselho da India: e Mesa
da COllsêienoia.

5.Alvará, em que se determinou, que
as pessoas, que' forem prÇJvidas em
tenças das Ordens., as largar'âõ , sendo

·providos em COlllmen\das, aiuda que
assi não vú declarado nos Padrões~

7"AIFal'á, . em qu.e se accrescent:írã(j). as
peuas contra os Ciganos, que forem
a-chndos neste Reino. .

'Abril 3. 'Carta d:EWei, em que fletermiFloll o
modo, corn:que se) avião de senten-
ceal' as Besidenci'ls. . .

Out. 12 A 'vará, em que se declarão as penas,
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J606 e 1607' Tom. Pago
que incorrem os que commelterem
o receado de 11l011icie.

Dez." 4 Alvará, em que se determinou, que se L. I. 61
não podesse fazer cOl1demllaçáo de
degredo para galés por menos de
dous annos.

-9 Alvará, em que se determinou, que a 69
pess_oa, que cOllseg~isse filhamento'
com papeis fal.sos, fosse preso, e
fizesse livramento da cadêa, sem se
lhe conceder Carta de Seguro..

1607
1~u" 13 Alvará, em que se determinou, que em _ 70

crimes de residencia não houvesse
perdão.

Abril 27 Alvará, em que se determinou, que as 71

pess.oas, que tivessem Offiôos publi-
COS, se 'casassem dentro de um anno,
e se ahes não concedesse proroga-
ção de t.empo, sem embargo do que
dispóe o §. 42. do Regimento dos
Desembarg»d0res <lo Paço. .

·1ulh. 24 ··('arla d'EIRei, em.qtlle determina. ,que D. I. 2

nos Aggrll'Vos, .ql,1e são .dep.end~ncia

de Sentenças defillitivét6,' haja tatltos
WQtOi nàs d~tas depen~encias, como
houve nas definitivas.

Agosto ~ I o(Jal'ta Regia, em que se mandou, que ib.
-a Relaçãe ctlmpra os Despachos dos
Desembargadores do Paço, e se ..ufto
consultem Renuncias de Oincios p~lrll

Dotes, ~nem o Desembargo acoeite
taes Reqnerimelltos. .

Sel. 10 Alvará, em que se determinou, que os L. I. ,3
Thesoureiros, Recehedores e Ahnoxa-
rifes, quando fo.rem dar cuntas <Í Casa
'uos Coutos, não levem os livros ·das
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I Ô07 e I60S. Tom. P08\
arrecadações, sem as cab~ças feit~s ,
e contas cerradas.

Out. 2. Alilará, em que se determinárao penas L. 1. 74
contra os Jurados, que fizessem aven-
ças com algumas pessoas, por lhes
deixarem trazer os seus gados em
lugares coimeiros, e se fez caso de
.devassa.

2.6 Alvará, em que' se manda, se ~o 76
admitláo embargos na .Chanaelhu'ia
contra as Cartas, ou Alvar.ás de mer-
:cê de Officios, com o fundamento
sómE'nle de terem sidQ -dos Pais, .ou
Paren1ies -dos embargantes.

1608
lan. 4 .Alvará, em que se determinou, em 71

ohservancia ,desta Ordenação .e LiY.lL
Tit. 10. §. (7')' que os Feitos,da Fa-
zenda se despachassem no .Conselho
della , e não na Relação.

19 Alvará, em que se tkc1aTa, que a Pf'O- "]8
hibiíção daspilStolas compJ:ehende- os
Estudantes de Coimbra.

Març. i o Ah-llrá, em que se revoga esta Órde- 79
naçao eLil'. I. Tit. 3. §. 5. ), .determi-
nand0-se , se não passem mais-CaI:tas.
.d.e immiza<ile. .

Maio 10 Ltlyará, em. que se manda, que.nos 80
aggra~os, que são de .dependeucia
d~s'SenteBçasdLffiuitivas, baja tantos
votos 'nas .aitas .depenoencias ,. co.mo·
1l0ll>ve mas .diffi.nitivas.

22 Alvará, em qne se determinou sC'não 81
tomasse .dinheiro dos _cofres <.los .ne..
c biment0s, applicado pa~a aRedenl-'
pção de GapÜvos.

24 .d(vará I em que' se de~larou, qu~ as' 8:a
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100

86

IO~

12~

;-

1608-J609' Tom. Pa,.
penas do .Alvará de 2 de Outuhro de
I (107 não terifLO lu gar, ·senão nos
donos das ,bestas, e nos pastores del-
las, sem extensflO a outras pessoas. '

Junh. 20 Alvará, em que se detel'minoll, que L. 1. 84
nas Procissões da Camera não P9des-
sem os 'Vigal'ios Geraes intrometter-

·s.e mais que no governo das pessoas
, . Ecclesiasticas, nem saír fóra do' es-

. paço das Cruzes.
A-gost.I6 Alvará, em que se determinou, qne

os Corregedores podessem devassar
das pessoas, que se jntr.o~ettessem

Das eleições de Religiosos, ou Reli-
giosas, procurando, ou sobornanc1o
votos.

Dez. 2.5 ..dlvará, em que se accrescentou a ju
. risdicção dos Corregedores, e se lhes

fez l'ep9-Ftição dos Bairros.
J609

reVI 14 'AlIJará, em qlle se 'determinou, que
se não podesse dar dinheiro a risco
das Náos e.Navios, que váo á lDdia,
aos Officiaes, que neBas vão, com
pena de perdimento do dinheiro, e
.as mais declaradas no dito Alvará.

Març.: 7 R(?gime71to da Relação e Casa dó Bra
sil.

Abril 3 //.llvara, em' que se accrescent~o as pe·
nas coutra os Escrivães, que pro
cessarem Feitos, ou fizerem escri
pturas, ou outró algum acto seUl
di'stribuição. . .'

3"uIh. 24 A IVC{.l'á.. em qne se estaheleceo a for·
malidade, com que se havião de pas
sar as certidóes de serviços, para se
r -r.eqnererem metces em remuneraçao
deUes. ' Julh.

~ J ,

.- --
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1609-161 r. Tom. Pog.

Julh. 30 Alvará, cm que se determinou, que L. I. 131
por serconlra Direito 1\ ai tlral o <;a- 'J

ptiveiro, não podessem captivar-se
os Gentios do Brasil.

Set. 3 .L1l~'al'á do lUu trissimo Senhor Arce- 618
Lispo em favor do Hospital Real, em
Jue manda, que seja notorio a lo-

os seus suhdiLos.
IGIO

Jan. 9 Lilv::Zrá, em que se prohibírão os fogos 137
de polvora,. que se deitavão ~as Fe-
stas dos Santos.

Maio :1 I .Alvará , em que se declarou se não .138
podessem trazer espingardas depois
de Ave l\Ia.rias, e que se Hão pode-'
ria entrar com ellas Das VilJas e Ci-
-<lades.

Set. 18 A/vará em que se determina, que os 140
Des bargadores uão sejão escusas
de pa r coimas.

Dez. 16 Carta d EIRei, em que manda recom- D.I. 7
memlaro a observaucia. da Lei, que
prohibe o fazerem os esemball«a-

ores isitas mais que uns outros,.
que he a Lei de 23 de Novembro de
16 I:l. .

16r 1

J'an. 3 AJvará. em qne se dec~aJ:ão as pes- L. I. 141
~o 1 que óli J)l llsar do Titulo de
Dom, e as penas contra aquelles,
que usarem delle, sem lhes pertencer.

Julh. 20 Carta, em que se de rroinoll não po- D. 1. 8
dessem ser recusados os Ministros

. dos Tribunaes por cousas, que nele
les faliem.

:19 Alvará, em qne se declara., quequao"L.I. 144
do os Juizes forem ao Conselho da



10 IND,EX CHRONOLOGICO

J 6 ( r. Tom. Paço
Fazeucla aos despachos, se lhes hão
de dar por Adjuntos os Conselheiros
Letrados.

Jnlh. 30 Alvará, em que se assígnou o espaço L. I. 14$
de um anno ás 19rejas, para vende-

. rem os bens, qne possuíssem contra
a prohibição desta Ordenaçflo (Lili.
~. Tit. '18. á Rubr.) , retevando-as da
pena do p~rdimento.

3õ Alvará, em que se determina se não 141
possão .pôr suspeições a Ministros
por causa do qu~ praticarem nos
Tribunaes por razão de seus Officios..

Set. Ia Alvará, em qne se tornou a declarar 148
a mesma liberdade a favor dos Gen-
tios do Brasil, excepto 'no caso de
,sereJ;Il tomados 'em guerra justa, com
outras Circumstancias par~ a sua
educação Civil e Cnrístãa. \

Out. ::a~ Alvará, em -qqe .se determ' u, que 157
os privilegias para nã pagar fintas
para as obras publicas, nfio vales-
em ás pessoas, que tives~em de seu

duzentos mil reis de fazenda, ou
dahi para cima.

Nov. 12 Alvará, em que se declaron a fórma 159
de fazer as eleições dos Juizes e Ve
reador~s. ,

Dez. 3 Alvará, em que se fez caso de devassa 163
usarem de titulo de Dom as pessoas,
a quem elle uão perLence. .

9 Alvará, em qu se determinou, que 164
o Juiz (los Cavalleiros trouxesse va-
ra, ~ lhe assistis~em os Alcaides e
Meü'inhos por lurno nas audiencias. ,

30 Carla d'E IDei, em que se mandou de- D. I. 9
.. claraF 2 que para o provimento dos

I



.-
1611, 1612. Tom. PaGo

Offieios da Casa da SlIpplicação se
ha de'pedir sempre informação ~o

Regedor.
1612-

lan. 4 Alvará, em que se determinou, que L. I. 165
na Casa dos Contos se não fizesse
pagamento algum; mas se entregue
todo o dinheiro na Arca do Thesou-

. reiro mór dos Assentamentos.
Fev. 10 41v.ard, em. que se .determinou, que 167

nenh m Vic.e-Rei, ou Gpvernador
das artes Ultra 'iu-as leve filho
seu , nem consin que lá vá.

Març.27 LIlvará, em que. se declarou a prete- 168
rição, que hão de tel.' os providos
em cargos da Iudia, que n entra-
l'em a servir em tempo competente.

Abri!)4 Alval'á, em que se determinoU, que 170

. ás pessoas, que tivessem privilegio
com clausula expressa de não pagar
Coimas, lhes fosse uardado; e que
só podes em ser rigados neste
ponto diante dos Almotaçés.

14aio 17 Regimento, que se passou sobr~ a fór- I~

ma, eom que se devião tomar as con-
tas dos bens e rendas dVs Conce-
lhos. I .

Agost.I3 Alvará, em que além do anno já cou- 18r
cedido se prorogárão ~ais seis me-
zes ás Igrejas, para venderem os
1:lens, que.p' ssuissem coutra a pro-
hibiçao desta Ordenacao '( LÚ'. 2. Til.
18: á Rubr.) • •

30 A/yal'á, em que se ordenou, que os 183
Corregedores perguntassem particu-
larmente nas Correições, se b.ácuT-
pados) ria prohibição da Lei dos de-
safios.

.,



"

1612, IG[3.
Out. I ~ A lllará, em que se prohibio, atirar-se

com espingarda :í caça no ar, ou se·
ja em contada, ou fóra dell'a.

Nov. 23 Alvará. em qüe se prorogárão mais
outros sei... mezes ás Igrejas, para
venderem os hens, que possuissem
contra a prouibição desta Ordena
·ção.

23 Alvará, em que se determinou, que
os Proprietar' s sirvão os seus Offi
cios; e tendo impedimento os 'sir
'vão os Comp . eiros, e se não ad
mitt50 Serven arios.

:13 A/vará, em gue se determina, que os
DeseOlbar adores não fação visitas,
inai O que uns aos outros, por se
não desauctorizarem.

Dez. 6 41vard, em que se declarou a bser
, vaneiá, que devia haveI' sobre as Car-
o tas e Seguro, e some outras mate
rias' importa ltes ; pelo que se cha
tira; Lez da reformação da Justiça.

]613
1 ~ J 8 A lvaró;, em q'ie se manfla, qne o Cal'"

cereiro da Curte tome entrega -dos
-preso!>, que lhe i'emeuér o Juiz dos
Cavalleiros, e q.ue este possa proce
der contra o dilO CarcereirO pela
gnarda e segurança dos' mesmos pre
sos.

d~ LIl\~rá, :{!ní. que se ( arou, 'que os
Commend:idores e Cavalleiros das 01'·
dens Militares não fossem isentos de
pag~r Coimas. .

18 Alvará, em que se declarou, que das
condem açóes das Coimas uá,o per
tence T rça alguma â Redempção de

- Captivos.

Tom. Pag_

L.!. 184

[85

18.7

Igo

200

201

103
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1613. Tom. Pago
Fev. '.15 Re.;ollu;á~, em que se dcte~minol.1, D. I. 9

que OS pres1Js da lIilisel'icordb h50
de ir soltos, sem dar fiança', ainda

e o degr seja de mais de seis
annos.

Març. '.l Alvará, em que se determina, que os Lo I. 20,5

Desembargadores, qlle se ausenta-
rem sem licença do Regedor, ou ex·
cederem o tempo da mesma licença,
6que~ suspenso , c não'pússá{) se -
vir sem ordem de Slla l\lagestade.

2 AliJará, em que se prohibio aos [fi
ciaes de J llsliça e Vereadores o tra
zerem gados de e ãc nos Luga-
res, aonde servire ,e s 11 Termo.

Abril 20 Alvará, em que se t ou a conceder
maiS um anilo ás Igrejas, qu~ pos-

o suissem contra a prohilii.·o desta
Ordenação.

24 Alv'ara.~ em que se declarou, que a
prob.ibição do' Alvará ele '1'.2 ele 011

''1 ro de J6I I nâo compt"êheudia
os Th soureiros da Bulla.

Julho 5 Alvará, em que se declarou, que po
rieriâo fer espingarda, e usar della as
pessoas J que tivessem 'de seu dous
I'rlil cr\\~adM. I, ,

Agost.24 .Afllará, efu ue se concedéo ao Escri
vão da eh cellaria a quantia de vinte
mil reis para a despesa do papel,. iu-
ta, pennas, übrças, Lere, pergami-
llho. e mais cousas, que, gasta por
razão de seu Offieio.

Set. 13 JJII'ará, em que se mandou observar o
de 7 de Janeiro de 1606, sem embargo
de qnaesquer Cartas de vizinhanç'u,
que tivessem os Ciganos para assis~il'

neste Reino.
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1613, 1614. Tom. Pago
13 tilvará, em que se determinou que, L.1. 219

quando .se embarcarem degradados
para as partes Ultramarinas, o Escri-
vão delles envie ceI" ão ao Conselho
da India dos que se harcão, e para
.onde, com seus nomes e signaes; e_
por que causas vão, e p quantos ano
nos; e a .que Mestres vão entregues.

~7 ...fIliará, em que se determina, que os
- Desembargadores não sejão escnsos

de pagar coimas. -
30 ./llvará, em que se estabelece a formali

dade para a desobrigação das fianças,
e para o l'ocedimeuto contra os
obrigados.

6 Alllará, em q,' se declarou, que os
Ministros ·e ufficiaes da Justiça po
dião sal' de es~ingardas, ~inda que
não -tivessem (lous mil c~'uzados;

mas não as consentiríló a seul) cria-
dos, ou apaniguados. .

7 A lllará, em que se permittio o uso nas
espingardas aos moradores do Algar
ve para defesa dos Corsarios, ainda
que não. tenhão a quantia de. dous
mil cru.zados. .

!1~ :AliJará, em que se determl~, que os
Distribuidores levem os feitos á Re
laçã.o nas Terças, Quintas e Sabba··
dos de cada semana, para se distri
"mirem na presença do Chanceller.

. 1614 '
18 Alvará, sobre os Ministros seculares

sentellcearem pelas sentenças do San
to Omeio os relaxados pelo peccado
de sodomía.

18 Alvará, em que se determinou." que
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1614. Tom. Pag..
os Tabelliães não p'uzessem nas escri-
pturas clausula depositaria, sen~o a
requerimento das partes, e só na
quantidade recebida.

Fev. ~6 Alvará, em quI:' se declarou, que se L, 1.234
n~o deve Terça dos Officios, que a
Camera venrle; e que os Provedores
são Juizes competentes para conhe-
cerem destas dll idas.

Marc;. 15 Alvará, em que se determina a fórma 23,
da cobrança dos Legados pios, que
por não cumpridos no tempo deter-
minado pelos Testadores, se conc&-
dêrão á Misericordia de Lisboa por
Bulias de Pau o lH. e Clemente VIlT.

Abril 7 Carta, em que se recommendou a ob· D. I. 10

ser ancia da prohibição dos pistolê-
teso

~3 Carla d'ElRei, em qne se dete~mina , I I

que as causas crimes, intentadas cri-
minal ente, ainr:1a contra Officiaes
da Fazenda, se hão de determinár na '
Relação.' .

Junh. 4 Carta d'EiRei, em que declara,. que u
manda recommendar ao Vice-Rei a
promptidão do pagamento dos orde-
nados dos Desembargadores.

Set. II Carta d'E iRei, em q e se determina, 13
que havendo inconveniente em .se
tratar da suspeições postas à,algum
Desembargador, e ellas são notorias ,
passe logo a outro 'Juiz sem ma' , co
nhecimento.

Out. 18 Carla d'E1Rei, em que se ordena, que 14
os feitos das residencias se despa-
chem em Mesa grande, e se nomêe~
Adjuntos no mesmó ponto do despa-
cho. .

..'
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1614, 16J 5. Tom. Pago

Outo 18 Alvará, ernque se determinou, que o· L. 1.:143
condemnado em erros de seu Offieio
não poderia pedil-o para seu Filho,
ou Filha.

Dez. 13' Alvará, em que se determina se não 244
poss:to constituir juros, ou censos a
retro por menos de vinte ó milhar; e
o de uma vida a razão de dez o milhar;
e os de duas vidas a doze o milhar.

1615
JaD.' 13 Alvará, em que se determinou, que "45

havendo Hospilacs annexos ás 1:ise
ricordias, devem os Provedores exa-
minar, se cumprem as InstilUições,
e saber como se pro~de ua admini-
stração e reR'das del1as.

~o Carta Regia, em que se recoJP.m Q.dou D. 1. IS
a observancia desta OrdenaçfLO CLivo
~. Til. 15. á Rubr.), deterrainand~-se,
que os Juizes e Procurador da Coroa
procede sem ex offiGio contra os im-
petrantes.

30 Alvará, em que se determinou, que L. I. 147
'os ·Pescadores, que fossem vender
pescado fóra do Reino, pàgari"' o 05

aireitos deUe.
r 30 Alvará, sobre a mesma lllateria, a re- ~48

speito dos I)cscadores de Peniche.
Maio 12 ALI/ará, em que se d~clarou o de :1 de 50

Março de J613.
:;lO Carla d'E lR8~, em que se declarou, que D.1. 16

n . devassas se uão póde promctter
segredo ás testemullhas, sem espe-
cial Ol'dem de Slla Magestade.

2.3 Alvará, ern ql se declarou, que a R.e- L. 1. ~
lação não pudia conceder ao Gover-

. nador o privilegio de Deseinbal'gador,
e.que só pertencia a Sua Magestade.

Jun,
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1615, 1616. rom. Pat:.·
Jun. 3 Resolução de Sua Magestade, em q~le D. I. 17

se declara, que as laudas, de que
falia a Ordenação (Liv. r.) nO §. 14.
deste Titulo (84.), se hão de enten-
der por meias folhas, escritas de am-
bas as handas.

•l\gost.2.0 .dlval:á, em que se determino1,I, que o L. I. 253
Governaoor do Algarve não podesse
prover as propriedades, nem serven-
tias dos Officios, que tocar~m á Fa-
zenda Real. -

Dez. 14 Carla d'ElRei, em que se determina, D. l. :zo
que os Desembarg'ldores da S!Jppli-
cação devem ir com pontualidade ao
Conselho da Fazenda, quando lá fo-
rem chamados. .-

16 Carta d'ELRei, em qne ~anda, que 2 r..
os ordenados dos Desembargadores
s'e paguem em. dinheiro, e não. em
escritos. _

16 Carta d'ElRei, em que se declarou, ::L';/..

que os feitos crimes, em que os de-
liclos merecessem pena desangue,-se
sentenceassem na Snpplic;l.ção: e os
que não merecessem mais que de-
-gl'edo tempora.l, ou perdimeillo de
Officio, se ser,itenceassem no Conse-
lho da Fazenda. .

30 Alvará, em que se determinou, que L. 1.- 2j5
as pessoas, que [orem providas em
Commendas, não pode n reqnerer
melhoramento das que tiverem, com
o pretexto de q[Je rendem menos da
lotação, em que lhes forão dadas.

1616
Fev. 22 Carla d'ElRei, em que se determina, D.1. 23

que o.c; I)esemhar~aclores não l'espon~

d:LO a cartas de preteudcntes. '
3
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1616 ~ J617' Tom. Pago
-Abril J G Alvará, em que s~ mandou, que as ma-- L. I. 256'

\ cês, que ElRei faz, se registem den-
tro em quatro mezes, depois da data
dellas.

Maio J 7 Garla d'.HIRei, em que se determinou, D. I. 23
que das Senlenças das Residf'llcias
désse conta ·6 Corregedor da Côrte
no Desembargo do Paço.

Set. 6 Carla, em que se recommendou a ob- 24
servancia da prohibição dos pistole-
teso

o fi Carta ti' EtRei, em que ordenou, que ~5"
nenhum Ministro interpretasse Lei,
ou Orde_nação,. por ser cousa reser-

-vacla somente a ~lle. '
'Out. 15 .AliJará '. em que se detel'ITlinou, que o L. L ~59

'Juiz dos Ca'v~lteiros náó saísse fóra
R diligenoias, pór se não servil' por

- sul)stituto a sua occupacão.
'Nov. l~ AlIJará, em que se decfar~u, que ser- 160

. viria de JUIz das filil'lcas o Desembar-
• I gado!' do Paço máis ;ntigo.

iDez. ~3 .dll'ará, em que sé d<;terminou, que as 262

pe!Ysoas, que tiverem bens <la Corôa,
se não casem sem licença, appresen-
tanllo consentimea.to dos Pais noDes
embargo do Paço, -para se consultar
a EIRei. .

16t7
J;lll. 4 A lllará, 'em que se deterluitlon, que

os Provedores dessem cont.a ao Capel
Ião mór das Igrejas do Padroado, que
vagarem, e (Los que ünpetrarem por
Bulias as ditas Igrejás.

Març. ~8 .dlvará, em que se dcte~mina, que ~s 
, . Feitos da Fazenda do Estado da Indla

se nrto possão despacha!' a finaL, sem
,sei' ouvido p Procuradal' da Ii'azenda.
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. 16J 7, 16,8. Tom. Pato
JUD. 6 Cartad'ElRei, em que ordeno 11 , que D.I. '),S

os Ministros, que tiverem dado bOáS

Residencias ,- os occo"passem nas dili-
gencias do Rein.o, por se não tÍraTem
os Ministros acLuaes dos seus despa.
chos.

:lJ Carta d/EIRei , em que <:leclar~ o modo ~6

de proceder com temporalidades con·
tra os Ecc1esiasticos, que não obede-
eem aos As~entos, que se tomão no
Desembargo do Paço. .

Julh. 23 AlIJará, pelo qual se mandou assentar L. I. 265
a despesa (los Lobos nos Lugares,
aonde houvesse mais sobejos das curo
rentes das Sisas.

Set. ~9 Carta d'ElRei, em que declara, que D. I. :18
sendo munidos os Officiaes, ou Mi·
nistros de Justiça- paTa allegal'em em·
J)al'gos a serem declarados por exeom·
mnngados, não possão logo recorrer'
á Coroa', antes que os Ecclesia.sticos
pronunciem sobre os embargos.

]fov. 17 Alyará, cru que se determina, que os L. L 267
Proeura<tores da Corô:;t possão reque·
reI' contra os que impetrão Benefi-
cios elos Ordinarios, sendo da appre-
selltaçáo do~ Priores.

1618'
Fev. 9 Alvará, em qne se prohihio o nso das ~68"

espingardas aos moradores da ludia.
Març.20 A lyal'á, em que se estabelecerão penas 2.6~

contra os Carcereiros, que deixarem
saÍr os presos, qae estiverem por di-
viJas da Faz.enda, ou culpas tocan.
tes a ella. .

Abril 5-Alvará-, em que se declarão as qualí- :l7~

dades, que- d1::V.el11< ter a.s peS::iO<.lS I
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. J 61 8, J 620. ' Tom. Pac:
que ·houverem de ser eleitos para
Almotacés.

Junh. 2-0 Ca;'la tl'BIRei, em que se maJ)dou re· D. I. 3r
commel\dar a observancia desta Oro

. denação (Liv. 2. Til. J, á Ruúr.). '
Julh. 3 Ca,;ta d'ElRei, em que recommenda ao 3:1

Regedor, que quaml0 der licença aos
Desembarg:1dores para irem fóra, at-

o tenda á necessidade das Casas, e falta
de Ministros, que houver na Relação.·

'.Ago.st.. 8 41vará 1 em que Sua Magestade largou L. I. 273
« seus VassalIos as Minas de S. Paulo
e. S. 'Vicente; e em que deu Regimen-
ta para os descobridores dellas.

Out. II Carla d'EIRei, em que determina, que D. 1. 33
as condem'nações e pen1ls, impostas
por culpas pertencentes á Fazenda
Real, ou erros de Officio, não p s-
são ser perdoadas, sem consulta de
Sua Magesfade.

~OY. 2 Afl.~rá·, em que se permittio aos Offi- L. I. ~8o

ciaes das Coutadas o uso, das espin.
gardas.

Dez. 21 Cdrta d'ElR.ei, em que se recommenda, D.1. 33
que os Desembargadores vão para a
.Relação a hora certa, de sorte que
oução Missa com o Regedor.

1620

Fel:. 21 Aliará, em que se determinou, que L. I. 28[

os Governadores do Estado do Brasil
assistão na Bahia de Todos os Sa11toS,.
e sem isso não venção ordenado, nem
exerci tem j ul'isdicç:1o.

~ulh. 28 Carta d'E IBei, em que declara, que D. r. 34
não obedeceudo os Ecclesiasticos, de-
pois de feitas as temporalidades, pos-
são ser desnaturali~adosdo Reino.



D,iS J.... F.IS EXTRA.VAGAN:rES. :11

J620-1622. TQm. Pago
AgOSt.1 I Carta cZ'.ElRei, em que manda recom- D. I. 36

mendar ao Vice-l1ei a promptid50 do
pagamenLo dos ordenados dos Des
embargadores.

Ollt. ~o Carta, em que se ordenou, que o de- 37
gredo do Brasil se col1\ mutasse ás mu-
lheres para Cabo·Verde e S. Thomé..

1621

Jan. 5 ..AlFal'á, em que se declarou se podes- L. l. 314
sem fazer e trazer .espadas de folha ele
cinco palmos, além do punho e maçãa.

:M:arç.23 A II 'ará , em que se oetenninou, qi1e 317
ningllem podesse ter Mouros, nem
Turc~s capLivos nas Terras. que ti-
yessem Portos de 1\1ar , nem )}as (rue
estivessem em distancia- delles vinte
legoa , com pena de serem conde-
maados para sempre para as galés; e
se assignou o termo de quinze dias
para se sa'Írem das referidas Terras,
e que, em quanto 'n50 saíssem, an-
darião com bragas JlOS pé!), decaixo
da mesma pena dI: egredo perpetuo

, para as galés. ,
Out. 20 Alvará, C~l que se' d terminou, que 319

nenhum Negro, !VJ:ulato. ou lndio
podcsse ser Out'ives , posto que seja
forro, nem nenhuma pessoa os possa
ensinar.

Dçz. 3 Alvará, em. que se determinou: que os 3~0
Governadores, das par.les Ultramari-
nas poclesscm s.ó prover as serventias·
daquelles OItiCillS, que são do provi-
menfo. d'EIRei.

1622

Abril. 9 A II 'ará , ('m qnese rleLel'roinoli se tjr~s- .3:H
se l"csidencia aos Capitáes dos Luo·a·
tes de Afr:i. ca. o

.'
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16~2, 1623. Tom, Pago
Abril 21 Alvará, em qtre se deternlioon, que os L. 1.' 3:l~

Governadoces do Algarve lião podes-
sem avocar á sua Ouvidoria Feitos al-
guns de fóra do lugar da sua residen-
cia.

'uno 8 Carta d' EIRei, m qne manda advertir, D, I. 37
que nao convem suspender os Desem
hargadores sem ordem sua.

Julh.. ~o) Carla d'ElRei, em que ordena, que os
Desembargadore.s vão para a Rel~ção

ás sete horas pelo Verão, e ás oito pe-
Jo Inverno, e que· dure o despacho
quatro horas.

Set..14 Carla d'EIRei t em que se ordena, que
os cri d~s dos.Desembargadores, que

· levão os feit.os, não entrem na Rela-
ção, e que haja càmpainhas nas Mesas.

. 28 Carta d'RlRei, em que se declara, qne
quando os Juizes dos Feitos da Fazen
da forem.ao Conselho aDsdespachos,

· se hão de assentar nos bancos da Me
. 53 , abaixo dos Conselheiros..

Nov. 3 Llhará, em que se confirmou a alter- L. T. 323
nativa, <i ue fi7.eráo os Escl'iváes tIo
Ecclesiastico e Secular, para evitar
duvidas sohre a prevenção das CD.Iltas

-dos te:>tamentos•.
16:13

Març.24 Alvará, em que se determinou que,
em (plauto se não confirmassem as
Doações, Mercês, Provisões, Cart:ls,
etc. , podessel1J os Donatarios lIsar
dellas em virtude das cOllfirmaçót::s
passad~s.

30 Alvará, em que se nrdena, que o~ AI
· moxal'ifes e Reet'!)ec!III'es do Brasil

.se não possáo "aleI' no dar das con·
tas das P!'.oviSóes do~ Govt:l'uadoJ"t:s.
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1623. Tom. Pa{i.
Març. 30 A ll'ará , em q'ue se declua, que as pe- L. I. 335

nas das arvores nno perteocem aos
Alcaides, Meirinhos, ou Rendeiros;
e que os 'Corregedores devem appli-
cal' as terras, €m que se hão de plan-
tar.

Abril 6 Cwta d'E1Rei, em que manda obser- D. I. 41
"ar o mesmo, que já man<1ára pela
de ~8 de Setembro de 162'2, sem
embargo de uma Consulta, que se

-lhe fez.
Maio 6 Carta d'E1Rei, em que se deteJ:mina, ib.

que. os Ministros não possão tér
dons Orficios na Casa, e que sendo
promovidos a um, hão de largar o
ouh'o.

19 ..d/vará, em que se ordena se não possa L., I. 338
. aú'r execução nas esmolas, que Sua

. Magestade nianda })ag'ar.
Julh. ~3 Al,'ará , em' que se (etermina, que as ib.

contas dos Banqueiros., que não vie-
rem assignadas pelo Agente de Ro-
ma, nãopossão produzir effeito.

AgOSt.2~ Alvará, em que se ordeuil, que nas 339
certidóes, que se passarem a. pes-
soas, qne servem nas Armadas, se
declarem os nomes dos criados, com
que servítão a Sua l\fagestade.

~3 Alyará, ept que se a~pliou a prQhi- 340
bição .da. Lei de 14 de Fevere~ro de

. 1609 p<u:a todos os que lluvegão pa-
1':1 os Pórtos e Terras Ultramarinas.

5et:· J:1 Carla, d'E lRld, em que declara ,~qlle o D. I. 42
Desem bal'go do Pa<;o não póde pe-
dilo aos De$embargadores da Suppli-
,caçflO a raztlÇldas Sentenças, que
~ouverem dadQ.,
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1623. Tom. Pn~

Set. 17 Alvará, em que se decJnra, qne nas L. 1. ,343
tenças , esmolas e merces, que Sua
Magestade faz, lhe ficad sempre lu-
gar_de fazer as declaraljóês, qne lhe
p;.lrccer, sobre as execuçóes, que
nellas fizerem os credores.

24 Carla d'ElRei, em que se declarou ,. D. L 43
qne as rcsicleoeias dos Provedorçs se
não selltenceassem, sem certidflo de
como der50 conta do faUccimellto
das' pessoas, que tinbão tença nas
folhas dos Almoxarifados. .

Out. 16 Lllvará, em que se declarou, que o L.1. 344
Governador do Algarve poderia avo-
cal' á sua Ouvidoria os feitos crimes
40s Lugares uo Reino, cm que n30
houvesse parte; e mais aquelles , em
que as, partes consentirem.

Nov. 6 Carta d'ELRei, em que se declara' a
Dlesma resolução da de J 2 de Setem
bro de J 623.

9 Carla d'EIRei, em que se determina,
qne os delinqllentes no destricto do
Porto, . que forem presos na Su p
pücação, se não devem remetter,
Dias devem ser senten.ceados, aonde
for.ão presos. .

15 Lllvará, em que se <letermi na, que ne- L. 1. 346
~Iunl Dolicario possa ser Cirn'rgião ,
nem Cirurgião vender mezillhas; e
qoe nenhum M(~dico receÍle com

. Boticario pclrente. . .
16 Alvará, em que se <Ieler'minn, qne ndo

corr~o livros, que vieren.l de fMa
ímpres/:los, sem licença. .

Dez. I~ Al~'ará, cm CJue se determinou, que
l1ali esmolal>, qu~, El.l{ei maoda pa-

gar,
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J C2-3-1626. Tom. Pat;.
gar, se não possa fazer execução por
{ümças., salvo se huuverem obrigauo
as mesmas -esmolas.

.)624
;T:m. 18 LiIIJará, em que se ordena, qu· os Go- L 1.351

vel'lla<!ores, Oll Ministros Ultramari-
nos não possão mandar presos p:lr::t
o Reino por culpas, que lbes hajflo
formado, sem darem conta a EiHei.

Fev. :l3 Alvará, em que se prohibio atirar ;13 35~

perdizes com munição, Oll desman-
char-lhe os ninhos, vendei' a mesma
muniç50, yazal-a, ou fazer formas
para ella.

J.ulh. 13 Alvará? em que se qeterminou, que 354
I1cnhuma pessoa fos e a Terra de

- Mouros, cu Turcos resgatar Capti-
vos, nem neste Reino nisso falle,
nem tenha iuteHigencia para resgatar'.

Set. !lO ·Carta d'RLRei., em que se recommcn- D. I. 4G
da a av rigu.açftO dos receados pú-
'hlicoso, de Llue ·h0uver alguns -jlldi-
-cios; e \lambem -a puni(:ão delles.

1625
F-ev~ :lO ...dlllará, em que se declarou, que ain- [. 1. 35.7

da qne o privilegio tenba c1ansula
que escuse de Juiz e Véreador, se
não eutenrlerá nos Lugares, em qn~
Louver Juizes de Fóra.

Junh. :1 -"'[pará., em qn.e se oetermina não ha- '353
ja 3"uiz dos peccé:\llos publicos: cuja
jurisdicçuo pertencia cm algnm tem-
po ao Juiz da Cbau.cel!aria ; e ao de-
pois se passou ii jnrisdicção dos COI'M
reged.ores dos Ea irro$.

1626
Maio ~9 _,f·lwl7'á, em que -se determina, que 06 360

4

/



INDEX CURONOLOGTCO

1626, 1627' Tom. PaI'
Meirinhos, on A.leaides , que penho-
r:lrem os Soldados por mannado <1os
Capitíes das Companhias, nfLO levem
mais qne meio tostão de cada penhora.

Jun. J5 Cal'lad'EIRei, em que se detcrnlina, D.J. 47
que, quando 05 Desemhargadores da
Snpplicl\ção forem á Mesa da (:on-
sciencia ao desp'Icho de algnns ft'ilos,
se brIO de assentar abaixu dos Depu-
tados.

19 Carta, em que se mandou, qne nenhn- 48
ma mulher PJ.ldesse an lar enlbuçada
pelas ruas.

J111u. 28- Carla d'H/Rei, em que m:lOdol1 re· ih.
commendar 'I obscnancia do proce
dimento centra ° Colleitor, que oc
casionoll a resoll\('ão da Carla de 28
de Julho ele IG20.'

, Out. 7 Carta d'E IRei, em que declara, que os qg
I\lillislros iuferiores são obrigados a
guardar as Ol'deus do COl'rf'gec!or no
Crime da Corle em materias de pri-
sões, e xecllçóes de j lIsliçtl , absten-
do-se porém de as coml1lclt<;J' aos di·
tos Ministros infer:iore ,salvo se sti·
verem occupados.

Nov. 13 Alvará, em que se mandoll observnr LI.3GI
esta OrdellaçflO (Liv. J. Til. lLí. ao
princ.) , revugando-se ontro Alvarft,
f!n que l'õe ll1allda 'a, qlle o Conselho
<la :Frlzcnda conf ecesse <1os elllbar-
gos, que se 0ppozessem {t execução
e cobrança dos dizimos.

J627
Jan. 8 Alvará, em que se determinon, que 362

nenhuma pessoa possa sen'ir dous
Ofucios, ainda que sej.ão cOUlpativeis.
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1627,1628.
Julh. ~7 Carta d'ElRei, em que se determina,

que o Promotor da ,Jusliça faça o
ofíicio de deu unciador contra os na
turaes do I eino, que commettcrem
cril1Jes no Brazil.

Sct. 3 Alvará, em que se ordenou, ql1e o Fysi-
co Mór f~l<:a Regimento aos Boticarius
cada lre' annos, e que os Medicas
ponhão nas receitas o valor dos reme·
dius, que receitarem .

. 7 Carla, em que se ordenou, que os
Conselheiros e Ministros não podes
sem daI' voto nos feitos de seus pa
r lltes. E fia pretensão de algnrn Offi·
cio deve votar primeiro o Mini Iro
parenle-,'e saír para fúra.

~I Cafla d'ElRci) em que prohibio aos
Ministros intercederem com o Collei
tor em negocios de "Frades, on Freiras.

1628
Fev. 2.5 Carla tI'EIRnt, elU que mflnda, que 05

Desemuargadol't's da India v;\() cedo
á neJaç~o; e que não vão a casa ele
jogo, nem f;lIilO visitas, nem lOl1JClU

afilhados.
Mal\'.23 Carla d'ElRei, em qne se repete a

mesma recommendadío aos Desem
bargadores da [ndia.•

.Maio 12 LI/vará, em que se determina, que de
todas os ju~tificaçóes, que se fazem
para co brau,ça do dill beiro cios lel'lifl
etos e ausentes, se de vista·ao 111'0

molor dos C''1llivo!i, e que sem esla
ci rctllnsl aneia sejão ullll<ls,

.Agost,3o Alvará, em que se detcrm'noll, que
nos Lllgal'e,'i , a que forem l'epartidus
os orllenados dos Surgeutus i-til' S,

Tom. 'PaC'

D. 1. Go

Lo 1. 363

D. 1. 50

53

54

L. I. 365
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JG2S--=-I63o. Tom. Par.

~c contribua e m elles com pontua·.
lidade.

Set. 2~ Carta d'E lBei, em que se recommenda D. To 55
se castigncm os peceados e candalo·
sos, como j:'1 se mandára pela de 20
ele Setembro de J 624.

S~t. 26 AlIJará, em que se determinou, que os L. l. 368
Officiae e J niz dos Orllios possão le·
var salarios ele idas fóra, indo fazer
algum,as diijgencias t'óra das duas
leguas.

J r629
Eev. 7 DeC7°eto, no qual se cletermina '00 qtl,e os D. lo 56

Recebedores do (linheiro do Desem-
bargo do Paço e H 5a da Conscien-
cia, Sl~pplL <-I(,'flo e Porto, dêlO contas
cada tres annos 11a Casa elos Contos.

Set.. ~S Carta, em que se ordenOLl; que ne- 5]'
nhum Mini·stro possa denunciar'Capcl-
la alguma por si, nem por interposta
pessoa.

Nov. 9 Carta, em que se faz a mesma recom- 59
menda(:ão, já feita na de 7 de Setem-
bro de 162.70

9 Carta d'Elltei, em que se orecommenc1a ib.
aos Ministros e Ofliciaes a guarda do
segredo; e que os l're id~ntes el os
Tribunaes devassem e ca tiguem os
que o não olJservão.

163.0
Jan. 30 Carta d'ElRei, em que se ordenou se 61;)

não admittisse requerimento de per-
dão sobre culpas de resic!encia.

Out. I I, A lvárá, em que se determino.l1, que as L.X. 369
Justiças seculares amparem e defen-
dão as Ordens Militares e pessoa~

uellas da vexação dos Orc1inarioo,.
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\

2.9

1632 Tom. PaI{.

Maio 3 l· Carla, em qlle se recommendou ao D. L 61
Desembal'o'o do Paro não facilitasse
licenc:as pOara a lllJ I;l'essão de li"ros,
nem a cQl1cedesse ao que tratassem
d.a Historia do tempos presentes.

lu33
Maio 29 A [Fará, em que se eH a r.,rma, com L. I. 370

que os Ministros clImpriráõ a obri-
gação, que lues iI póe a Ordenação
(LiI·. 1. Tit.58. . LiG.) á cerca da plan:-
ta('~1O de arvores.

JUD. 15 Ca,.t~ cZ'EIRei, em que se determinou, D. I. 6~
q le nas Consultas dos Miuistro se de-
clarasse a limpeza das snas residencias.

Julho 3 ResoJuçáo de Sua lWagestade sobre uma ib.
COIl!;n]la, em gll se determinou, que
o Regedor não pndes eprover serven
tia P(~l~ mais de dons mezes.

OuL 6 Carla d'E1Rei, em qoe determina, que 63·
oDes mbargaclorc6 uão respoudão
a Carla de pertendent s, como jú
ordellára na Cal'ta de 22 d Fevereiro
de J Gr6, Ilem os visitem.

:Nov. 10 Carla do GO\'er'no, em que se. manda 64.
recommendar ao Guarda Mór, que
tome em lembran fi ° Desembarga-
dore , que não f r lU á Belaç5.o üas
horas determinadas.

J63L~

lao. 20 A ll'ará, em qne se pr.ohibi trazerem· L. 1. 37:1
se de, noite armas de fogo, e s pro-
bibidí o os estoques, punhaes, e facas
de pOllla.

Març.26 ./Jlw{l'rí, eLl1 que se ueclarno l1UnOS os 37(.
teslamenl-osfeitos na llldia'por alguns
Heli.giosos, em -que for herdeira / -ou
1 gataria: a sua Corporaçf10, enten~
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384

381

Març. ~7

J634--16~ . Tom.Pa~

·dendo-se com tuJo só nesta parte a
nullidade.

Carta do Governo. em que se ordena, D. I. 66
que lendo os Desembnrgadort"s dili
gencias ex.traordillilri s, as fação a
tempo, qu lhe não tire o de ir á
Helação.

IG35
h.n. 17 Aviso, em que se ordena se não admit

t~o Servelllual'lo nos Ofüóos; e que
leilOO os Proprietario~ impedimento,
os sirv50 os companheiros, e na fal
ta·d Hes fiqucin vagos.

Jun. ~I Jilvará, em qlle se restringio a juris- L.I. 375
diccáo dos Provedores sobre as revi-
stas' das coimas.

163G
Fev. 7 Alvará, em que se determ inou, qne

houvesse! rca dos OrJãos no E.stado
da India, e se désse o dinlleiro a j lira
soLre penhores.

Abril 13 Carta cl'EIRei, em que se reconnnenda,.D. I. 68
qne sejão de limpo sangue as pessoas,
que houverem de ter Omeios da Go
vernança, ou ela JUI'ti.~·a.

Junh. I I ALvará, em que se pt'rJllillír5o ,ns pisto- L.I. 380
las, pn ra se armar a Cuvállarla da
Ordeuançn.

Julho 9 Alval'CÍ:, em que se manda uar obser
"ê:lUcia ao mesmo , que vai elispo~lO

no de 18 de Janeiro de J 6 d .
.Agost.~5 Alva,"á, em que Sf' cle<:laron se não

pass<lssF:1l1 privilegios cios El'tanques
a pesso~s poderosas e de qualidade;
e qne n~o valessem nas causas priu
cipiacl;ls antes delles.

Dez. 7.A1lvará subre nflU se gastar polvüra em
salvas. .
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Junh. 5

Nov. 16

Mare:. 13

383

386

Tom. Pl'IJ.

D. 1. 69
](337

3 Carfa, que Sua Magestade esere,'eo no
Colleitor, advertindo-o de que 11;10

devia fazer l)l'oce iI .ellto, que n
conlrasse a ohservan ia desta On.e-
Daç'~o (Li!'. 2. 7 iI. l~. á Iii br.).

3 Carla para a 1'1'itlc za arga1'ida so1Jre
a mesma l1Jat ria.

Decte!( , em que se mandon açoutar
com Dal'aço e preç,~u um Ré(., ] 01'

faz r 1m cessu na 19reja cm Quin
ta feira Santa, S11 ell.bargo de ler
l' ohreza.

Decreto. em que se o1<lena, que os.
Deselllonrgadores da llpplica~'ão,

CJuandu torem a exames Y<H?OS {I Mesa
ela Con ci(~lIcia , se assen1 ;;1 110 ban
cu. da, parle esquerda, e pergnntem
prllllcn·o. .

3 Decn'to, em ql1e se manda, I ne os
Descmhnrgadorcs n~l o soltem presos,
que eSli" rem á ordem do Desem·
hargo do Paço.

I[~ Alvará, em qne se manda'o mesmo, L.1. 385
que no Alvará de 9 de Julho de 1636,
a rcsl,cito do Juiz geral elas Ordens.

lG38
Alvarí, em qlle 'e determinou, que

os que não til'<1sselll Carla de conür
JIla(,;lO dentro do tempo ela Orc1ena-
{;fIU (Li\-'. 2. Tit. 38. ~. J. ), se lhes
fiz<'ssc sequestro lJas cousas, de que
se lbes fez rnerce.

A {vará, em que se conccdeú ao }l1l-

que'de 1ragan(:a, que os Ouvie ores
das snas Ten as cOlJ1e\'flo das élppel-
laçóes e aggra os, que saírem do
Juízes d 11< s..

Julh.

Set.

Fev,
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1638-1640. 1'0111. Pn!.
ov.. ~'4 'Carla para o Regedor (Jas Justiças sobre D. L 7~

a mesma matcria elas dQas de 3 de
Fevereiro de 1637'

1639
Jan. I ~ Carta do Governo, em que se recom· 77

meada a breve expediçrLO dos despa-
c1~os., e principalmente das causas
cnnnnae .

_\gost.I3 Decreto, em qne se mandou, que se 78
prendessem lodos os vadios, que .e
achassem, para irem servir Das ga-
lés.

:r>ez. I 11 Decreto, em que se approvou a reC0m- 79
meudação, que o RegedQ[' manclou
fazer aos linistros, para que não
deixassem servir os Sel'velltuarios,
sem 111 QsIl'arelTl as Provisóes, que se
lhes conceclêrão.

IGLÍO
lan. '-7 Alvará, em que se declarou, que nas L. I. 3g'i

materias da Almotaceria não houvesse
privilegio algum. .

Fev. 3 Carla, em que se manclou dar em cnI- D. 1. 81
pa ao Vice-Rei da 1Jlc.lia o ter pr0ví-
do Officios em seus criados.

20 Carta '. em que se determinou, que não ib-
possão obrigar a .Jagar Arra os bens
da Coroa e Ordeu:>.

Maio 16 Decreto, sobre uma Consulta do Re- 8~
gerlor, em que se ordena a formali·
dade, que eleve haver !la anecada-
ção d<ls concleOluaçócs pata Capli-
vos.

{6 Carta, em .q-ue se mandou observar a 84
dispüsiç~o desta Ordenação (Liv. 3.
Tit.20.. §. !IS.) contra os Advoga(los,
que dilalavão os feitos, não os dan-

do



DAS LEIS EXTR V.!C.o\NU • 33

1640, 16' r. Tom. Paço
do nos termos, que lhes sao assigna-
dos.

Julb. ~5 Carta d'EIRe.i, em que se declara que D. I. 85
d "e ser de " opo s~m~ne a pessoa
qne hOI,er de sen ir :' cio Pl!bli-
coo

Set. J ~ AI~'artÍ, em que se d"eterminou, que L.l. 397
as 'oteoça ( Juize das Terras da
Ca a de Aveiro não possão pa sal' á
Relação, sem prímeiro irem a seus
Ou idores.

~o LIh'ará , em qne se concedeo ao buql1e 399
de _ veir que o' . eus _ Imo -aTifesero Juize dos Direitos Real' ; e
deUes se appelle para o seu Ouvidor
da Fazenda, e dahi para a plica
ção.

Out. 4 Carta, em que se mandou que além D. I. 86
dos se enta cruzados do Reaimen-
to, se ha ião de pagar mais quatro
mil reis ao Desembarg~dore do
Paço.

Jan.

l\tarç.

J64r.
~5 Decreto, sohre a me ma materia da 1

Carla Regia de 9 d r o"\'embro de
1629.

~9 Decreto, em que se declara que não 88
pôde o Regedor tirar D embarga-
dor a)lTLlfi da folha, sem dar conta a
Süa lagestarle.

8 Alv rá cm que se concedeo que em l. I. qOI

qu nto não hou esse de pacho de
confirmações podes em a Cidades
e' 'iUas u"ar dos privilegias, que lhes
rão cOllcedidos.

16 Dureto I em que se mandou s pren- D. I.
dessem todos os vadíos, que se - ...

5



164 f • Tom. Pago.
achassem pelas casas ~le jogo, para
se embarcarem paí'a a lndia.

Abril 12 Aviso, em que se determinou, que D. L 89
quem resistisse, arrancando armas
{;ontra l\linistro, Oll Official de Justi-
ça, incorreria em pena capital, que
se executaria irremissivelmente.

28 Jdfilará, em que se declarou, que os L. 1. 404
Capit5es da Guarda n1\o podem pro-
ceder contra os OHiciaes da mesma
Gw\rda, !lias sómente contra os Sol-
dados !lOS casos crimes.

Junh. 3 Decreto, -em que se ornenon se nfio D. I. 90
acceitassem requerimentos de renllU-
cia ele Officios.

_Agost. ~ A lllará, em que se prohibírão os fo- L. 1. 405
gos de polvora, que se deitavão nas
f"estas dos Santos.

Sef. 17 Portaria, em' (lue se mandou, que T1f'- D. I. SO
nhnma 'pessoa disparasse arma de
noite.

19 Decreto sobre a mesma materia ela Car- 9[
ta Regia de 9 c!e ~ ovembro de 1629 _
e 25 ele Janeiro ele 164 [.

~3 Alvará, em que se d::-terrnioou, que L. I. 407
nenhuma pessoa cortasse carne fóra

. dos aç~uglles publicos, nem venues-
. se a olho.

O lt. J 4 Afilará, em que' se mandou o.bservar o 409
ele J'3 de Dezembro de 1614 a re-
sl)eito dos moradores do AI~arve.

19 Alllará, em que se determinou"", que os ib.
Ministros applicass,em para a Redem
pção dos Capti.vos as penas, que
lbes estão mandadas applicar.

Dez. :lO Alvará., em que se revoga o de 15 de - 411,
Abril de 1641. .

34 INDEX CURONOLOGICO
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Març.31

A.gost. 6

95

431'
D.I. 94

1642 ' ramo Pago

:H Al~ará, em que se mandou' fazer re- E.I. 413
partição e distribuição entre os dous
Escri ,fies das Capellas, para cada
um saber as que lhe pertencião.

6 Decreto, em que se declarou, que nos l).l. 9[ _
mantimentos dos Deseml argadores
se n[lo podia fazer retenção, nem
ainda para as aecessidades da Guerra.

6 Alvará, em que se determina, que o L.1. 418
exercício da Cavalleria 1'1 ilit<.lr per-
tence mais particularmente ás pes-
soas Nobres c Fidalgos.

14 Decreto sobre a mesma materia do de D. ·1. 94
19 de Setembro de J 64 r•

Alvará, em que se recommellda a bre- L. 1. 4[~

vidade dos despacho-s; a observancia
de varias Ordenações; a formalidade
das visit~s nas cadê:ls; e outrns consas
importantes ao exercicio da Justiça.

9 Alvará, em que se declarárão as qlla
-!idades, que devião .ter os Caseiros
da Religião de Malta, para gozarem
do seu privilegio.

14 Regimento do Conselho Ultramarino.
16 Decreto, em que se ordena, que Das

- sentenças, qne se derem na Casa da
Sllpplicação condemnando em copfi-
seação, se não fação appJica~:ócs para
despesas da Relação.

Deúeto, -em que se determinou; que
quando os Ministros votarem em pa- -
rentes delltro do quarto gráo, ou cria-
do aCluaes,) deciarem Jogo, que o
são.

/.lll/ará, em que- se declarou, que nas L. I. 437,
materias d' Ahnotaceria não mvesse

. privilegio algum,:

Fev.

Julh.

lan.
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] 642, 16{~3. Tom. Pago
Out. 22 LlIFa.rei; em que se recommendou a oh· L.1. 439

servaucia do qne estava disposto no
Alvará de 15 de arço de 1614 soure
as cansas tocantes aos testamentos,
legados e obras pias dos defuntos.

NOVo 13 A ll'ará. em que se declarou, que não 440
podesse ser Juiz quem não soubesse
ler e escrever.

18 DeCl'eto sobre a mesma materia da Por- D. 1. 96
taria de 17 de Setembro de J 64 I .

18 Decreto, em que se ordenou se não ib.
d'essem Alvarás de fiança em caso de
,pistol.as. .

'la Decreto, em que se mandou recommen- 97
dar aos Desembargadores do Paço ,.
que entrassem ás horas deste Regi-
t:nento.

lan.

Fev.

1643.
3' Deoreto, em que se declarou, que só ih~;

aos Ministros actnaes se podem pedir
informaçóes.

Ia Carta de Doacão á Rainha N. Senhora L.1. 441
da Jurisclicç'ão , Rendas e Officios de
$uas Terras, e da Casa de ·sua fazen-
da, e governo delIa.

Ia Doação das terras, JUl'isdjcções e Di- 449
reitos da Rainha Cassa Senhora, e Re-
gimento de seu Ouvidor. .

25 Decreto, em que se adverte e recom- D. l. 98
meuda ao Tribuual da Relação haja
inviolavelmente nelle e em seus Mi-
nistros e Officiaes o devido segredo.

9 Patente de,Successáo, DoaçãQ, 6 Juris- L. 1.458
dicção -das ViUas de VllUe , 'Chamu-
sca, Reguengos, e mais bens do Mor-
gado do Principe Rui Gomes da Silva
'á Raioha Dona Luiz.a, :N:OSS5' Senhora.

• _p • -- '. • - '- ~-



1643, 16{IQ. Tom. P(1l;.

Maio J 2 Decreto, em que se ordena, que as con- ]).1. 99
demnações, que se fazem nos feitos
da Fazenda, se hão dc applicar para,
as despesas do ConselLo deJla , c' otlO
para as da Relacáo.

Ont. 12 AII'ará, em que s~ revogou o de 14 àe L. r. LíGI
Outobrode )641.

~'OY. 27 Decreto, em que se ordena, qne os Des- D.1. 99
embargadores não possã.o. morar em
Quintas fóra da Cida.de.

Dez. 5 Decreto, em que se ordena, qoe os Des- 100

embargadores dos .Aggravos não to-
mcm conhecimento dos aggravos dos
presos, qne estiverem Ú ord m do
D 'sembargo do Paço.

I t Decreto, em qoe, se ordena ao Canele 101

Regedor, que avise aos Corr gedores
do Crime ria Curte e mais l\Iil1istros -
de Vara, para que corrão e vigiem a
Cidade de dia e de noite.

1644
Jan. 9 Decreto, 'em que se d clara, que os rO:1

Desembargadores não só não hão de
morar em Quintas, mas nem hão de
ter nellas as suas famili S,

Fes. 23 AII'ará, em que se determinou, que só L. I. 463
o Juiz da Cban<:ellal'1<\ conhecesse dos
Fitos das nizima .

2..9 Decreto ,- em que se det rmiua, que os D.I. 103

{eitos, que se houverem de despa ha~'

no Conselho da Fazenda -e hão de
processàr perante o Juiz dos Feitos
della.

Maio ~ Decreto, ~m que se manda, que os ib.
De embargadores dos Aggrav náo
tomem cOllh cimento .rlos agg.ra"Vos
~obl'e a repartição dos cava! os <.le
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164lJ 1 161J5. TOlJl. Pago
cobriç50, por pertencerem súmente
à Junta.

Jun. [l AlIJará, em que se determinou, se não L. 1. 4G4
levantassem os all1glleres das C(1sas
depois da publicação da Lei das De-
cimas. .

AgOSt.16 A/Fará, em que se decl;1ra que o Chan· 4GB
eel1er mór ha de eOllheeer das su
speições intentadas ao Çommissaria
geral da BuLIa da Santa Cruzada,
quando proceder na cobrança do seu
rendilnento.

J9 Decreto, em que se ordena, que para D. 1.. 104

as execuçóes elas Sentenças do Conse-
lho de Guerra pague o Regedor o que
for necessario.

Out. .4 AlIJará, em que se accrescentárão as L.1. 46,
penas desta Ordenação (Liv. 5. Tit'76.
á Rubr.) contra os atravessadores do
pão. .

~5 Alvará., para que os Escrivães façáe 1169
logo conclusas ao Conegedor do
Crime da Corte as devassas, que vie-

- rem remettidas de fÓl'a .
.:16 Alvará, em gue se detérminou, que 470

quando se commItassem as proprie-
dades dos Offieios, ou serventias, se
declarasse se algum dos propostos
tinha outro Omeio.

I6!J5
.Jan. ~5 Decreto, ém qlleSua Magesta.de mandou D.1. 105

fazer u.ma recqmmendaçâo' aos Mini-
_ stros soure a mes~a materia da Oar-

ta Regia de 2 I de Setembl'o de )627' .
Fev. 4 Alvará, em que se coucedeo ao Coo", L.. I. 47[

selho geral do S. üf/icío, q ue podes-
.s.e conceder alval'á~ de fiança1;i aos
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-. 0\'. 2tj

Agosto l/-í

Harç. 13

479

.480

1645, 1646. Tem. Fag.
presos, que se livráo no Juizo do seu
l)ri\ iicgio.

Decreto ,~em que se ordena ao Regedor D.1. J Q6
das Jusliças, que quando houver
sentencns ue morte, se c1elcrminenl
os emb'argos no dia sl::t>uinte ao da no-
tiGcarão della.

A f"ará', em que se deter-miná, que os L.1. 472
dotes não possão exceder ele doze mil
cruzados. nao entrando as legitimas
e herançéls.

6 AlI/ará. em que se determinou, que
nenbuma pessoa saísse para fóra do
Heino senJ Jicellça e passaporte, fir
mado pela Mão Real.

Alvará, em qne se concedêrão varias
privilegios aos Soldados Auxiliares,
e Capit~es da mesma Milícia, e outras
pes oas.

1646
20 ~11vará, em que se determinou, se não

pagassem direitos de trigo, que vem
por mar.

7 LIIvará, ·em que se determinou, que se
dio acccitasse lazeuda dos Almox.ari
fes, l'hesoureiros, ou Recebedores
em pí'lgamento do alcance das suas
conlas, mas sim em dinheiro; e não
o pagando, serem presos.

8 A l,'ará sohre a mesma materia do de
6 de Seten bro de 16'15, em que se
accrescentár50 as penas.

Alvará, em qne se de.terminou, que
nenhum Governador das Armas, on
outro Ministro, de Guerra obrigue· a ir
its fronteiras a. gente da Ordenança 1

salvo em caso .d: notoria perigo.

Jon.

Fc\'.

Sel.
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1646. Tom. PtJK.
.\.l;ril 30 Dect;eto, em que se manc1úl'âo o lser- V. 1. '07

vaI' a Portaria de '7 de Setem )1'0

de 1641, e o Decreto de 18 de .J: 0-

vembro de J 642.
Maio 4 Al~'ará, em que se declarou, que os L. {18r

Provedores'não levarião salario, e-
nao fazendo pe soalmente as andien-
cias de Hevista, e que não excedt:ria
a quarta parte; nem. O' Provedures
o cohrarião 00 Procuradores do
Concellio, antes destes o arrecada-
rem das partes.

Junh. 4 Alyará, em que se det<.:rminou, que 1.8:1-
os Almoxarifes, Tbesoureiros cRe
cebedores pagassem os juros, ton-
ças e ord nados com pontualidade a

,seus tem P?S, sem os reterein em seu
poder. ,

Jull1. 4 A IFará, em que se ordenou, que os Lf8.l
Consules das Naçóes estrangeÍras im
pedissem aos :Mestres dos Navios le-
var pes~;oa alguma deste Reino para
fóra sem ordem d'ElRei.

Agost. 6 A ll'ará, em que se deçlan, que .os Fei- q85
tos da Fazenda se despachem no
-Concelho da mesma, deroganc1o o
Decreto de 2.3 de Dezemhro de I G!12.

Set. b Alvará, em que se pt;'ohibio q{1e al- L) 86
guem saís 'é do Reino sem ordem
d'ElRei, e por ene assignada.

Úllt. 13 .dlvar.á, para que aos Ministros da 487
Casa d.e Bragança se repu te o seu
.serviço, como feito nos lugares da.
Corôª,o

15 Decreto sobre a mesma materia da' D. 1. J 07
Carta Regia de 9 de Novembro de
16:?3.

Out.
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1646, 1647' Tom. Pago
Ollt. 19 Decreto, em qtl~ se declarou, que os D..I. IO~

Feitos, em que for parte o Procura-
dor da Fazenda, se hão de seuten-
cear no Conselho della. .

164"', 'Fev. 23 ~41vara, em que se mandou observar L. I. q88
a Lei da prohibição das pistólas.

Abril 26 AlIJará, em. qne se determinou, que ~89

em nenhum te po se podesse accre-
scenlar quantia do ellcabe~amento

das Sisas; e os Corregedores casti-
gasseJll os excessos e vexaçóes· dos
Ofliciaes. . .

27 Alvará, c.m que se determinou, se po'- 490
dessem tirar segundas escripturas,
jurando as partes perante quaesquer
Julgadores, que não apparecem as
primeiras.

~7 Alvará, em que se determinou, que 49[
as Justiças seculares 'assistissem aos
Prelados, e seus Visi~adores, no que
toca ás 'isitas; e fazendo queixa no
Paço sobre. a reformaçáo dos costu-
mes, se lhes de6ra sem outra infor-
macao.

28 Alva;á sobre os privilegios dos Contra- 493
tadores.da rendas Reaes , extinguin-
do as Conser atorias para eoo11 cer
das suas causas. .

~8 Alvará, em que se determina, se não {~95

pague mantimento aos homens dos
Alcaides e Meirinhos, sem certidão
dos Of6oiaes da Camera, aonde ser-
vem, além da que lhes passão os
Julgadores. .

:18 A l,;ará , para que os. Meirinhos nomea- 4.96 .
.. do~ pelos Prelados do Reil.lo, ~possão

6
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503

1647' Tom. P'aç.
trazer varas hrancalt, recorrell(l~para .
este effeito ao Desembargo do Paço.

Maio 2 .dl\'ará, em que se determinou, que o L. I. 49~
Neto. ou oufto Varão legitimo, de
scendente do filho primogenito faBe-
cido, sf? prefira ao filho.segundo viv
nos. bens da Corôa.

2 Alvará, em que se Iletermipa, qtle 08'
teslamelltos feitos por Religiosos, cm
que se deixa heran~a,ou legados para
suas Religroes, não valhão,. I'leOl se
cumprão os dilos legados e h~rança.

:;\ Alvará, em que se determinou, que
nenhum Ministro, nem Official da.
Fazenda. tome divida de terceiras pes-
soas, para as arrecadar, como Fazen·
da Real, sem as ter arrematadas.

2 Alvará, em que se determÍDou, que
QS CO mendadores e Cavalleiros pu_o
gassel dizimos dtls bens patt:imo-
niaes conform~ a posse, que o Cabi-
do tiver de os percebeI:. .

25 ALvará, em que se determinou, que
nenhum dos Ministros, por qne se
provêm os cargos de Letras, possa
casar criada sua com l.etrado, 'que
pretenda enB'ar no sen:'ço tios ditos
cargos. alias seja.. a eleição nnHa,' e
elles inhahilitados.

~5 J111Jal'á, em que se determiuou se não'
pagassem direitos de trigo, que em
por mar.

Julh. 3 Alvará, eu qne se determinou, 'que
nenhum.a pessoa Is.e pódesse servir de
potro ,de aparelho ,d meDes d.e ,sele
annos de idade. ,

.Agost. J 9 .t1lvar.4, em..que se determina. a C',»bser-

lNDÉX CHROl'fOLOGICO



Fev. 14

63

~et.

)647 , )6~ S. _ Tom. Pac·
l'ancia desta Ordenação (Lili. r. T~·t.
65. §. '21.), sem embargo de qualquer
ordem em contrario do Conselho Ja
Fazenda.

9 LllvarfÍ, em que se determinou, que ós L. i. 5 r [
Reis, que suc~ederem nO''Reiuo, an-
tes de serem levantados, jurem de
guardar QS privilegio , liberdades e
fr:mquezas dene.

9 _-1lvará, em que se aeterminou, que os
PresiJentes e Ministros dos Tribu
naes não pússão prover Orii~iC?s de
propriedade, u serventia, em 'pes-
soas, que sejáo seus criados. .

9 Alyará, ém que se ordenou,' que os .
Proprietarios sir~ão por si os Officios.

] 8 De,creto, em que se mandou recom- D. r. 109
mepdar a observuncia de se fazerem
~ond~mnaçóes para os Captivos.

A lllará, em que se assign<lrão- c;:ertos .L.I. ó15
. J~ugares para assi.9tirem alguns Ciga

nos, que ficáráo no Reinó, com pro
hibição de usar da sua Giringonça,
e de fazer trocas, ou compras. _

JI/l'al'fÍ; por onde se ordena, que nos.
livros dos Registos das :Mercês, das
Cballcellarias, e' de todos 'os mais
Tribuna s, se'traslade todo o Ori~-

nai, com o signql da Rubr.ica , e de-
claração da Portaria e Resolução, por
onde se passúrão. C')

J648
Decreto, em que se drden,!, que os D.1. 109

(·).Este Alvará, ainda_9ue impresscÍ sem datn no ApptllU!i:r: Yiuntíno a pago
98: ·11. Ih , peln suhscripi;ao de Pedro de Gouvêà e Mello parece pertencer ao
Remado do Senhor D. João lV' J e r"lnz ao arillo de 1647. V. Fn<l.:Nç~ em se~
Appelldj;ç pago 44~. n. LXV.

I

••
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1648, 1649. Tom. PaC'-
despachos, que fallarem com Ç> Re-
gedor, tenhão expedição pelas Secre·
tarias, ainda que sejão procedidos de
Resolução de Sna Mageslade.

E~v. 14 Alvará, em que se determinou; que L. I. 517
J,lenhum Serventuario losse admitti-
<lo, ~el}l mostrar certidão como fica·
'Vã l'cgistado na Relação o seu provi
mento,.para Se saber o tempo. que os

. Proprietarios ueix.ão de servir. o

Abril 2~ A.lvará 'o em que se determinou, se não 519
levasse dinheiro para ó Brasil, sem ser
registado. o

Mài~ 28 Alva,.á, em que se determinou, que os 5~1

Capitães da Ordenança nã<? possão ser
presos por Alcaides, ou Meirinhos;
mas sim pelos Ministros.

Julh. 25 Afilará, em que se determinou, que se 5:1'1.
não admittissem renuncias de om-
cios, que pretendessem pessoas de
maior ~lalidade, por terem casado

, com ·Propl'ietarias.
30 Dr;çreto,. ~m. q,ue se prohibio darem-'se, D.1. 110

ou -alugareI,) -se casas a Ciganos. -
Àgo~t., 6 Decreto, epl qu~ se lOanda: dar ajuda U J

do braço Secular ao Provincial de S.
Domingos, para v;isitar Convento.
de Bemfica, que lhe impedia o. Prior
d~lIe..

Out. 8 Consulta e Resolução de Sua Magf!sta- ib.
de, em que/se mandou s~ nã.o. pUQli-
casse sentença sobre crime de pisto-
las, . sem. se dar couta a,-Sua Mage...
sta<1e.

l6ll9
láll. :AO dlvará, em que se determinou, que L.. t•. 5~~

nos. crimes dos Soldados appellassem
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1649. Tom. ·Pag.
-~s All(litores por parte da JustiÇá para
o Conselho de Guerra.

Jan. 26 Decreto, em que se ordenou, se não D. I. 113
admiuisse Proprietario a servir Offi-
cio, sem mostrar Carta passada pela
Cbancellaria.

30 Decreto, em que se ordenou, se não I 14
sentenceassem as Resideocias .dos
Ministros, sem mostrarem certidão'
de como cumprírão as Ordens d s
Governadores das Al'mas.

Fev. 5 Alvará, em que se recominenda a L. I. 524
observancia do de '24 de Outubro de
J647 contra os Ciganos, declaran-
do-o, e ampliando-o.

6 Alvará, em que se man9a, se nao con- 520
fisquem as pessoas da Nação Rebrea,
q ue saírem condemnadas no Santo
Of6cio , para o que se impetrarú con-
firmação da Sé Apostolica. . .

ti Alvará, em que se determinou, se nao 53(
désse vista ás partes da - Provisões,
que se passão de alguns casos, de
que as partes se queixão, nem se to-
masse conbecimento dos aggravos,

-que se intel'pozerem soLre se denegar
-a dita vista.

Maio 6 A lt'ará, em tIue se ,declarou, que não 532
podessem entrai' nas pautas por Ve-
readores os Ot'fiaiaes de J usttça, ou
Fazenda. .

Jun. [9 Decreto, ~m qne se determinou, que D.l. J 15
para serem adro itlicIos os .Racbareis
a reI' DO Desel.ubargo do P:tço, bno
de ter exercicio e assistencia por dous
anuos Das aüdiencias públicas..

~ I Decreto, em que se declarop, qnc pel'- [ ~6.



IYnn: CnROl'lOLOGICa'

J 649, Tom. lIg.
tencia ao Conselho da Fazenda o ag-
gr:avo sobre a l1lateria da renovação
de um prazo da OrJem de Santiago,
por lbe pertencerem os aggravos e
appellaçôes , que sahem da Contado·
ria dos Mestrados.

Agost. J I Edital sobr a mesma materia da Carta D. I. 116
de 1'9 de Junho ele J626.

18 Decreto sobre a mesma materia dos . IJ1
Decretos ele 25 de Janeiro, e '9 de
Setemhro de 1641, e 14 de Fevereiro
de .1642.

:lO Alvará, em que se prohibírão 06 rebu- L. T. 533
ços das mulhere.s.

Set. ,20 Decreto, 'em q ue se mandárão avisar os D.I. I 18
Corregedore do Crime da Eôrte, pa-
ra que fizessem despejar os Ciganos.

~2 Decreto, em que se determinou, que ib.
. Ministr a Justiça, a qnem se com·

mettesse algllm3s prisões, não as
dando. feitas, ficarião iuhabeis para
o serVIço. '

24 LIlvará, em que se mamIou observar a L. 1. 536
Lei de 4' de Outubro de 1644, e se
fez caso de devassa.

Out. 4 LIll'ará, em que se prohibib o liSO 537
das armas curtas com as declarações,
qne nelle se referem. .-

6 /llvará, em que se declara o de 2.0 de, 54~

Agosto de 1649'
1.8· Decreto, em -que se ordenou se não D. r. 1[9

concede~se licença para renunciarem
'. Of6.cios as filhas, a quem se (looce-
,dessem em dote, com o pretex.to de
.entrarem em Religião.

~o Alvará, era que se determinou, .qne L. 1.543
a ~essoa J que tomar ,:enda d'ELliei
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J 649. J 650. . Tom. Pago

com algum co'-l!uio prom 'endo di-
nbeiro a outrem. para que n50 lan
ce, pagúe' a decima part.e <.10 preço
da renda, alem elas mais' penas do
Regimento.

• .... 8 LI/I'arli. em que se ordenoi!, que os L. 1,545
Corregedores fizessem mostrar \ aos
Officiaes de Justiça os Regimentos; e
não .:>s tendo, o. gbrigassem a tiraI-os.
no termo de dons mezes, e sem elle&
os não deixassem servir.

19 Decreto. no q"ual e determiua, C!fu'e' Õ' D.I. t
Thesoureiro' das despesas da Relaçâ:o
dê. conta cada tr~s aunos na Casa dos
Conto.Ii.

Dez. 9 Alllará em que se de~e:rJi1'i.O.ou·, que as L: 1. 546
inform:lções se enviem pelas cõrr~i<5l;

oroinarios ao'S Presidentes do Des-
E'mbargo do Paço, e· mais 'I;ribu.fiaes,
de que se pedirem.

, ' 1650
Jan. 21 Decrelo'T em qne se decIam; que s D. I. 121

Go e nadores daS' AI:ma os roviil-
eias do Reino, posto que- tenbão
jurisdicç5.o para cas,tigni- III as pe~-

soas, que militarem nos seus destr}-
elos, a não tem p.-1ra thm> '.concáder
perdão. I -. ," -

Març. 3 Decrelo, ('UI que se- determin'oll, Ile
uáo intjnJassem sn~'ipeiç0es aos J)es
embargd.dores no cami ho .. quarido
vem palia él Rebuj:to', nem nas esca.
das t.leila, qLJttlH~o lt"utrat'êm:

!\faio ]6 DecreTo 50hre ... me'imal IUll.t~l'· a, 'd'o de
.. 26 de 'Janei.ro da 1649.

Ser. :r Alvará ,.em ..qll,e·~ determino 1, ql1e L. I. 5.'17
os .M:.ocdeJ.r~' d(i), UluHcro uão sOJão

"
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1050, TG5r. Tom. Palo
obrigad a ter cavallos, nem a ser-
vir com elles.

Nov. I2 Decreto, em· que se determina, que D. I. 1:13

os Desembargadores, q ue morarem
em Quintas, não sejão propostos
em Lugar algum; e morando em de-
stricto, aonde não chegue a Miseri-
cord.ia, não possão vencer ordepado.

./ J 65 [
Jan. :I Decreto sobre a r-estituiçâo das Capel- ib.

8
las :ís Igrejas.

Març. Decreto, em.que se d~terminotl, se não 124
sentenceasse01 as Resideucias dos Mi·
nistros, sem- mostrarem certidão de
como cumprí ~ o as Ordens da Junta
dos Tres Estados.

Julh. 5 Decreto, em que se mandou recom- D. I. 125
. mendar,. que os Ministros tomassem
po~se dos be s da Coroa, quando
vagassem.

126Out. 9 DecreJo, em que se déterminou, que
;' os Juizes da Goroa não tomassem co-

nheci ento das queixas de Religio-
sos sobre materia de eleições, ou

.'Outra qualqu " que toque a Reli-
gióes. . '

20 Alva"á~, em que se d~terminou, que L. 1. 5f~8
. se nao comprasse pao para reveu-
. deJ':, com o prete-xto de Carta de vi-

zinhança, nem fóra dos lugares de-
liJtados para a venda <leUe. .

550Nov. 13 A vará, em ~ILe se declara., que podem
ser desher ados os filhos, que co~-

trabissem matrimouio clandestillo.
553Dez, 6 LfllJará, em que se determinou' a favor

da C:ullera da Villa <lãs Pias, <J:ue
.

não fosselu admiltldos aos o.ffitlOs
da
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'J 65 I , 16f>2. Tom. PaC',

·da governallça pessoas 'Jl')echanicas ~

ou que não soubessem ler e eSOl'e-
ver.

J652
Jan. (5 A!lvará, em que se determinou, que L. I. 554

podessem os Corregedores devassar
dos assassinos', e dos ·que dão bofe-
tadas e açoules·em mulheres.

Mar-ç. (r Decreto, em que se ordenou ·se fizes- D. f. "U..7
se uma ape.rtada l'ecommendação
aos Ministros soJ.>r-e a ,extracção do
dinheir(l pra fóra do Reili6.

.Març. 16 A lv-ar.á, em que .se ôeteflni~o.u., se .não L. I. 55"S
passasse.' .sentençà.,aos, cond.em.nâdos
em degredo, sem .primeiro constar
-de ql1efica, registado 'n~ li"rro dos
degradarlos. .

Abril ~;.. Decreto, em que se declara, que quan:" ·D.·I. 1~7
do o Desembargo do Paço manda ; .
algum Desembargador a fazer alguma
diligeuc.ia :J:,lo ·destrieto ·da:Relaça€l do
Porto., pertenee ao Góvernador ·da

. '<O ta Relação a Momeação dos Of.ficiaes.
1unh. 30 Alvará, em 'que se determina, que os L. I. 557

Desemburgador.es tragão roupas com-
pri~as ·e· gorr..as.., q ne .são as garna-
-ehas, de que agora"usão.

Set. J:l Regimento da 'Relação do Brasil, man· 559
daao faze~.por.ElReiD. João IV. de-
pois de outro de 7 "de Março de 1609,
<Jue vai -em sen logar. .

- 13 Decreto, em que se declarou, que os D. I. u8
.- Conservadores devem avocar as cau

sas dos Soldados pór Callta precator,ia,
e não'pelo modo de passar Mandados
aos Escrivães. .

7
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580

58:l

583

586

Set.

J 653, 1654. Tom. Pile"
Fev. J ~ AlI 'ará , en1 que se deI: rmlua, que L..l. 576

, 1'150 s . 'I!>s·l~~o. , qllanclo forem COl1
clem~lados, pagnem dizil/..l:l; mas tam
lJem os Autores, quando ficarem
venci~los.

Â bl'il 30 Alvará, em qnc de novo se faz recom
mendaç~1O aos Cor'regenores e Juizes
de fóra [Hlll'H 1 rocedcrcUJ contra os
q II e tem tlt lo com 1;'1' 11' S. _.

23 Alv((ró,., em que se d terminou, c{oe
o SCildadof;, que til'"rem. presos do
pod -'[" da J IIstiça , _ou . 'pedirem as

l[)/'ÍSÓ. ., on Jbe)'; lcslstirem" nãu go-
Z 'ri ti PriviLegi Mílitar:_ '

JtY5t, '
Fev. 6 ./lll'ará:, em que, se declarou, que os

Auditores passassem Cartas de s<:guro
. aos Auxili.ll'es.

10 Ali'aJ'á, em <lue se determinoll, que
, os' Vrovedores tirassem ,dev;.\bsH das
descaminuos dos bens cios Concelhos
a· rcquerimento (Los' CootraLad res
das Terras. I

Mar<,;.I~ Alvará, e~l que 6e determinou, q-ue os
Ouvidores da Casa de Bragauça pos

, s50 tirar resideocia aGS JU1L.t::S (1e fora
das suas 1 erras. .

Maio . 9 Decreto, 110 qual se declarou, que a D. I. 12S

próllibi(;áo do Decreto de 0' de Outu-
bro de 1651 se entendesse sómeule
nos procedimentos intra Claustra.

~o Decreto, em que se delermiua , que os
l\linistros, que f:azem undiencius, de
vem faÚ'l-as u'os dias, em que se co
5tmnão fazer.

29 Decreto, em que EIRei deter~illa, que
no dia do C.orpo de Deos ha de l'epar-
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5gB

595

588

I ,

-59 1

1 ,

1654, 1655. . Tom. Pa;;•
. tir O Regedor as Jusliç.as actuaes; e

o PrDsidente do Desembargo do Pa
ço lia de reparLir as que uáo forem
actllacs. .'

J ulh. '4 Decreto, en.> que Sua Ma estade orde- D. r. 13 I

non , qne o H.egedor manda se tirar
de assa ada anuo.de _ Tabelliães da
Côrle pOl' um l\1íufslro de inteireza.

Agost.29 A filará, m que s.e cqncc Ico aos mari- L. 1. 587
do'. elas 411ias dos engeit:ldos O PI·i- .
vilegio oa ise ção da· guerra.

Nov. 'lO A/purá, em qu St' man la observar o
de J 6 de Abril ele 16 J6.,

.1655
Jan. '4 AII'QNí, em que se declarou, qne o L. L 589

Governador do A1gar,'e não podiria
av cal' á sua Otn~idoriaFeitoS de coi·
mas, uem de culpas de dall1rlinhos.

2 I Alvará, cm q.ue se determinou, qHe se
Ql'lICSSe folu.'1 tambem nos Juizos dá

Chancellaria da Supplicação" lnoia
e Mina, Fazenda, Alfandega, 'Audi-
toria. de guerra, Ouvidoria da. Rainuu,
e outros.

Fc.v. 17 A lvará ~ em que se estabeleceo a :;'egu~

laridade, com que (IS Alll1oxarifef',
, Thesoureiros e Recebedor.es hão d~

pag<\r ~ tenças e juros.
Maio I I Alvará, em que se dedarou !,e poclesse

dar e. tomar diJ~heiro a risco pelos
homens do mal' com as segUl'anças e

. decJaraçõ s, que :;e c1eLerlllinâo J;l0

mesmo Ai ará.
Junh. 1~ Alvará, em que. s~ ordenóu ,- C)ue os

COl'regedore' çlas Comarc:;ts tirem de
vaSsa em cad:-l um a11I10 sol,>.ré o pro~

ce~lin!en lo d.?s Superin-t<"JHt nt,e ua
cl'laçao tlos Cavallos. . '.
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.1655 , 1·656. Xam. Pago
1ulh. 23 Decreto, em que se determinou, que D. 1.. r3'r

Q Desembargo do Pâqo çoncedesse
perdões por certo numero de lobos,
que aJgllem matasse.

Agost.) 3 Decreto, em que se declarou·, que os
Conselheiros e Secretarias de Guerra

'gozaváo do privilegio de Desembar-
. gadores. .

] 8 LI["ará" en. q ue· se ~l'eterm ina, que se L. I: 600
execute o de 1·3 ne Janeiro de 1603
tambem contra os que entrarem em

.Recolhimentos.
~3 All1ard, que se promulgou em· virtude

de uma Consulta da Junta elos Tres.
Estados, e Resolução de 13 de Julho
de )655 sobre júrisdicção..

Set. 24.. LilI/ará, ~m que se declarou que, em
quanto Sua-Magestade não confirmas··
se as mercês ,. usassem dellas- os Do·
natarios em virtude das confirmações..
pliecedentes.· .

25 LI[yará, em que se dá fórma de e-omo
se hão de arrecadar as dizimas da.
Chancellaria.

1'.656
Març.13 .Jlvará i em que -se determinon 7 que 609

os Medicas e Cirurgiões receitassem.
as mezinhas em.Por,tuguez, e que os.
.Botiearios ·as 'ná<yacceilassem em ou-
tra (árma,. debaix~ das penas nelle
declaradas.

Abril ~6 Alpará, em que se determina, que. dás· '\ 610'

mercês, que faz Sua Magestade, de
Tençàs consignadas no rendimento.
das Obras, pias; se não paguem D<?VOS

direitos. -'
Maio ~5 Decreto 1 em que se defermina. que os' D. t 133"

•
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'.

T656-1658. Tom. Pog•.
Desembargadores da Casa ela Suppli
cação, quando focem a exames V3- .

gos. se assentem em cadeiras rasas,
no fim da Mesa do Desembargo do

. Paço, e votem cobertos. '
Maio 24 AlIJará,. em que se prohibio o jOg0 dos' L. 1.61 J

dados sêccos.
Julh. 23 Alvará, em que se determil1ou, que os

Ouvidores da Casa de Bragança pos
são prover as serveutias dos Omeios,
assi co~o. os Corregedores das Co
marcas.

Out. 20 A lpará, em que se concedeo, que os
lnglezes tivessem Conservador 1 que
conhecess~ das suas causas; e que as
suas appellações se terminassem no
espaço de qNatro mezes. . I

. 1657
1an. J 5 Decreto, em que se determinou, que D.I. 134

nas Igrejas não fallassem homens com
mulheres ás portas, ou nos adros
dellas, debaixo de penas arbitrarias,
segundo o excesso.

Fev. ,2 Alvará, em que se revoga o de 6 de L.lI. I.
Fevereiro de 1649, q'ue pr.obibia. a:
confiscação dos, bens dos Apos tas.
judaizantes, e em que·se manda o - ..
servar o Estilo antigo do Santo.Offieio.

N·ov. ~o Decreto, em que se determina~ que se D:I~ 136
. não ponhão suspeições ao Superin
tendente da Contadoria Geral, mais.
que ·na {órma,. em que.se põem ao.
Contador Mór. .

1658
Julh. 19 Decreto, em que se determinou, qlle

nenhum Esc~ivão passasse sentença
á' pesso,",; que fosse condemnada em .
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ih.

ib.

D.I. 139

L.H. 4

D.1. 138

, .

1658-1660. Tom. Pn:.
degredo, sem certidão. do registo do
degredo; e sem eHa se não passe pela
ChanceHaria.

Decreto, em que se mandou, que os
Ministros fiz ssem recolher ás fron
t-eiras os Soldat os , que andarem fóra
deHas, com pena Je Se' lhes dar em
-clil pa .na H.esi.uencÍa. '

2 AlIJarA. em "que se 'app'rovou a for·mali·
dad.c, que se estabcleceo, para a c 
Lrança do (linheiro dos perdões, qne
conceJe o Desembargo do Paço.

I J659
lJecreto, em que se ordenon em uma

• ca usa, qne llttO pCHl ':1.(10 assis.tir o
lp.roct~radol' da Fazenda , aS$i~tisse em
seu lugar o Pl'OCml'adOl." da Coroa.

Decreto, em que se d termina; quese
l\'iO cl~fira fiOS Julgadores llaS suas

.Resiclencias, S~l1l que, primeiro mo-
strem OerliçJó s da Contadoria Geral

,de Guerra
1

em co;no tem dado sati.s-
facção ás onleus , que por eHa se lhes

, passúrão. .
t ' r l6Go

Cl'éto ôe repr llcu'são ao Chanceller
da Casa da Sllpphcaç'io , ser' indo de
RegedOl', por mandar prender o
Mei.rinho da Contadoria Geral de
Guerra, e soltar a orge ele Miranda,

, que eoÍl pJ! sq pbr ordern della.
'.l'i> .illecreto sobre a.l eSlDq. materia ,do an-

tecedente. .
:l-) Decreto, em que se determinou, que

. I nos cas s, d~ frllfto l1~tO tives~e lugar
. 13 Pl'ivjlegio ~1Qs.$oO<lclos.. 6'

Març. l,~ .:dlWN tJ.,. cm C:1!ue sê· detertni~a" 9.ue os. L.li.

Jan.

Nov. J 8

Junh. 16

Out.

Agost.:18
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) 60- I 662. Tom. Pago
Ouvidores da Casa de Bragança, dan~
do conta, po-ssão ~ontinuar o servi-
ço, acabado o lriennio.

Abril la Alvará, em que s~ mandou oLservar L. II. 7
a disposição do de q d~ OUlll!Jl'O ile
r6qg a respeito dos bacam.al'tes.

Maio 20 A l'l'so , por onde se mandou, .que se D. L rlÍ~

não r .gist Patente a Offjcial, que
não lenha daao COII(;:I.

Julh. r3 A {vará, cm qne se detcrmiu«;H1, qlle Lo II. 8
os Offi(;ia~s da Contadoria Geral de
Guerra tives em por Juiz privativo. o
Ollvidor da Alf::todega " a si como
tem os Officiaes dos Coutos do Reino
e Casa.

Dez, 6 Alvará, sobre a mesma materia dós de I Q
4 de Julho, e 5 de Setembro de
r 646, em que se comprebebdem os
Ecclesiasti os, e Mestres de avios,
e se accrescentão novas penas.

166r
Abril r I Regimento. de como se pagarúó os No- r I

vos Direito&.
:Nov. 19 Decreto: em qne se recomlrenda a D. J. 142

observaocia do B gimeuto dos No-
YOS Direitos.

Dez. 9 Resolução, em que .se determinn', qlie 143
a àutigui<!ac1e dos postos não se ha
de contar das Clatas das Patentes, se-
não do dia, que se registarem U:l

Contadoria e Vedarias das Provin-
cias, aonde forem servir.

1662
. Fev.. 16 Decreto sobre a mesma'materia dos ele J44

2() de Janeiro de r649' e li> de .IUaio-
ele d.i5o.

Març. 2. 1 .LilI~C{I'á, por oude se determinou., que L.lI. 34,
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lan. 30

Abril 2

Nov. ~3

, Abril 13

ib. '

145

J 662-- J 6()4.. T(nn. Paço
o Superintendeu te cla Contadoria 'ge-
ral de Guenla use do Regimento, da-
do ao Contador mór dos Contos do
Rei~ , e que delle se não possa ag-
gravaI'. nem appellar, para a Casa da
,Supphcação. '

, Decreto, em que se concedeo aos Cor- D.1. 144
regedores do Civel 'da Côrte ,··que ti-
vessem o titulo de Desel'nbar,gadores
dos Aggt'avos. '

Decreto sobre, a mesma' inateria da
, Carta de u de Janeiro de 1639

1663-
Decrel'o, em que se manda sejão des-',

na.turalizados todos os que forem to
mar Ordehs a Castella.,

Decreto, em q1,le se determinou" se
115:0 sentenceassem as Residencias dos
Ministros, sem mostrarem certidão
de como fizerão cobraI' o rendimento
dos. bens dos confiscados, perten-
centes á Junta dos Tres Estados. "

5 Decreto, em tIue se ordena se não des
pache feito algum, sem o Procura
dor da Fazenda estar presente.

3 Decreto" no qual se determinou, se não
servissem Officios, senão pelos Pro
prietarios; e que sendo Menores, se
provessem as propriedades.

1664
Decreto, em, qué se del:ermina, que os

Ministros fação recolher ás Praças
os Soldados, que estiverem em casa
de seus Pais, ou parentes, sob pena
de ,se lhes dar em culpa na Resideo-

·C\S.. '

COnSUlta, Cl'a Relaçá,O, e Decreto.; em
que;

Mato

Maio

Mal'ç. 15

Out:
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Tom, ;rag.166/" 1665.
que se determina, (ll1C na Casa ela
Supplicaçf,o se possrlO commutar os
degredos dos q l1C vierem _e:(ltence~-
dos da Casa do Porto, n:1o por VIa

da tlperioridadc, mas de commis-
s50 particular d·ElHei. v

Decreto, efn que se declarou, que D. I. J 5 f

ainda pelos furtos peqnenos fossem
presos os Soldados por qnal.quer
l\Iinistro ~de Justiça, por não lhes
valer o Privilegib.

6 Decreto, em que se ordena, quc escre
vendo alguma pessoa a algnm Mi
nistro, como intercessor' de alguma
parte, <lésse Q Ministro conta a El:-
Rei, para fazeI.' a demollstraçflo, que
fosse justa.

dut.

Julh. 31

1665
Març. 12 Decreto, em que se detern)i-na, que 110 153

Conselho da Fazenda se conheça das
acções, que os filhos da foliJa inten-
tarem contra os Almoxarifes pelo pa-
gamento .dos jur-os, q ne lhes vão
carregados DaS folhas.

14 Decreto, em qu<: se mandou, que QS 154
Ministros .tlã-o tragão.varas delgadas,
mas arvoradas ao alto) quando anda-
rem a cavaHo.

Junh. 8 Decreto, em qne se determinou, que ·155
nos crimes que pertencem á Fazen-
da Real, se hão de passar as Cartas
de Seguro pelo Corregedor do Crime
da Côrte. .

.Set. 16 Alwl:NÉ, em que se dec1aroll, que o- L. II. '36
p.rivilegi·o dos Iu-gleies tinha )ugar.
alOda concorrendo. com privllegia-
dP5" que. tinháo .privilegios 'incorpo~

8' ..
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1665-J697' Tom. Pt/r;.
raelos em Dir.::ito, e Moedeiros) e
outros semdl;lantes.

Out. 20 Alvará. em que se dá forma sohre como L. Ir. ~1
se hão de arrecadar as <1izirnas da I

Chancel1aria.
l)ez.. 10 D.ecrefo, em que se (leterminoll, que D. r. 155

(JS Ministros do Infantaclo se repn-
t<lsem como os da Coroa. , para serem
<1~!>pachadoscom :1(]iantamento, Cor
n'SflOl1denle ao seu merecimento.

').J. lJ aeto, em que se determinon, qlle os
.o!' ep'edore vivessem nos Bairros

sem <lll.e bastasse o terem nel1<:'s ca a
de despacho. .

667-
J.wl1. S Decl.'cto, enl que se I11Qud.ou l:ecommeu

. dar a o sen aneia do Dç.creto de 15,
e Editai elo "'I J, BeirO' de ] 657'

~:l A II'ará, e~ que s dcclaroll que os L 11. ,'I''!
. Pt ofwictarios llã0.l adem le '.ar lU••is

la tel'<;a p~ne elo rendim 'ui: dos.
ffieios; e qu os Se,rventu;'ll'ios 1 e

nflQ. p clem claro mais, dehaixo das
penas neUe d cI: radas. .

'1.~{)~!·.!o lJecrc!v, em (jlle (; lH'd€ma, q~le quan.- IJ. l. 158
do Sua j'Ja5estad m' nu, r algum
Dc:sembal'gad.oI' ::I , 19l1ma <liligelJ,(~ja,

bus!a (We ;.Jppresente a OcJem ao ae-
. geclor., sem se.r lIe,cessario f:,lzer-lh((

~ outro 'l!gum ;n'i~u pel Becr\'}taria-:
~) 3 D Cl'et9, em' gne , e c1ec[ail'ou, que :o.e

n.lll!ll1 Ioglez pOfh:ri<,l. ser preso sem
mandado do seu Conservador, salvo
cm fra.16ante rlelicto.

No\'. 2G J)ec!'etv~ em que sr- unlena ao Regedor
da c" a. da S.llpplicaç~o cumpra e
.g;l1aI'ck illteira.llteJ~~e .S~ll ~e.g~~l.ento,

"



DAS LEIS EXTRAVAGA.NTES. 59

'166" 1968.. Tom. Par;.

fa<:a gnardar aos Ministros d~ Tri
bunal o qne lhes tOQa, para que a
Justiça seja restituida ú in!.eireza e
li,herdade, ql!e teve elI} tem.pos ante
rlOr,es.

]668
1:10. 25 Decreto, ,=:m qne se determina, que n::ts D.1. 160

visitas das cadeias se não soltem
presos, que merecerem maior pena,
que a de uous ann,os de degredo.

Abril 13 lJecr.eto, em que se ordenou ao lege- 161
dor, advertisse aos Carcere' ros , não

. deixassem apdar os presos solto .
Junh. J 4 Decr~lo, elllque e l:ecpmmenda a bce- 162-

vidade na execução das ptnas dos
ddictos.

16 Alvará, cm que se accrescentárão as L. II. LÍ4
peuas couh-a os tran. gl'essores da pro-
hibicâo dos desafios.

Julh. 29 DeCTelQ, 'ell <fue se ordena, que se não D. r. 163
. pO$sa vencer mais do que um só orde-

pado, .nda que six'vã.o dôus Offieios.
Agos,t. 9 Decreto, em que se ordenou, que o m.

Regedor não provesse Of6.cio, qu.e ti
vesse Proprielario ; mas que obrigas
se os PrQprietarios a que s rvissem.

9 Decl'ett; 1 em que se recommenda, se 164
P~Jl~ pouto n9 ord~oadodos Desem~
bargadores, que faltarem em .ir á Re-
lação.

Set. 2 I Decreto" m que se determinou, se i65
•,tiraJise. ,Residellcia- aos Provedores dos
Defuntos e A.usent(f&. .

Nov. 5 Decreto, em que se I1landou se ..fizesse iI:>.
~ummario aos presos pelo crime <.le
COI.:tar ca"rIle fóra dos açougues púb}i-
COi.



60 bDEX -Cl!RO~{)LOClC()

1 Ól>g, )670' Tom. Pa,r.
Fev. ~5 ,,4fvará, em que se det~rrninou, que L. ll. 47

nenhnm Ou ives podessG lavrar, nem
,'ender peças de ouro de file o de
--vinte e nm quilates, q\lC será ":1101 de
onze-tostões cada oitava.

Març. Q Afilará, em que se determinou, que a 49
.repartição dos prazos se faça só por
e~timação, ainda li que.lias partes,
em qne havia uso contrario.

Junh. 8 Decreto, cm que se aeterminOll se firns- D. I. 166
oe l{esideneia aos Mamposteiros de

. Captivos.
16 Decreto, em que se fornou a resolver 167

a mesma materia em confirmação do
llecretQ de 2~ de Maio de 1654.

-./ ~\ gos~. 6 Decreto sobre a mesma materia do de io.
1'8 de Setembro de 16Lí7'

Set. 27 Alvará 1 em que se martdou observar a L.II. 5r
mesma determinação do de J9 de Ou-
tubro .de 164'; e que os Escriv,ães
trasladassem nos autOs ·crimes oCa-
pitúlo J 8 do Regimento c1 s mam
posteiros.

Out., 1- ':dll'ará, em que se lletermiflou, queos 52-
arrenda-mcntos ela Camera se Hâo po-
(leráõ fazer, recebendo dinheiro
adiantad(); nem os Re'ideiros serão

- cbnstrangiclns a dai-o antes de venci
dd o etuartel.

3 Decreto, em qoe se ordenou, qae o Re- D.1. JGa.
gedor illquirisse dos· Miuistros, qu~

.não gUàrdavão segred<?, e désse con-
ta a Sua Magestade.

'I67à

Junh. llO Alvârá, em 'que se manda, que re- L. II. 54
mettendo-se· fazendas para o Brasil"
B'~· ha de enviar tambem certidão do
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167~, 167[. !()TII. p.aC-
despacho dellas, para evitar o p1'ejui-
zo de se 'c1escaminharem os Direito"s
Reaes, mane! ndo-se diversas fazendas
rlaqnellas, que ~e carr~gão nos des-

I 'pacnos.
Junh.?l Alvará, em que se determinou, que seJL. n. 56

não arrelldem terras, herdades, ou
Commeudas a pessoas Eccl~siastic~s. -

.I:lll:l. 2.[. Decreto, ein qne se declarou, que as D. l. 169
appellações da Almotaceria, que ex-
cederem a. Â Içada da Caruera, per-
tencem á Rela'ção.

1671

.1 a.n , 30 Alvará, em que se prohibio, levarem- L:U. 57
. se laranjeiras da China para fóra do

Reino, e se mandão fazer' ,risitas nas
embarcações, para se lmpel!ir a saída-
deli as. - .

AJJril :W AlIJará, em que se determina, qne aos 58
culpados em descaminhos eh Fazen-
da Real, e erros de sens Officios, se
l1ão concedão Cartas de segur;o con
fessativas, senão pelos' ~l1izes da Fa-,
zenda. com cinco Adjuntos, 'vistas
primeiro as devassas.

'Julh. J:J Alvará, em 'que se cleclaroll, que !la- .. 59
vendo a Camera de prover alguns
Offitios, o não podesse fazer cm peso,
soas de Nação infecta, ou Estrangei-
ros, q,ue não sejão naturalizados.

Agost.16 Decreto sobre? lllesma matcria da Carta' D. I. 17.0
de 25 de 'Julho de 16~o,

J 7!.Alvará, em qne se cretel'l1linou, 'qu,e os L.II. 6q·
MedicQs, que saírem reconciliados
110 Santo Officio, não poss50 curar
rio l~ cino, com pena pecuuüu:in,. ~

, de extermü)io. ' . . ,' ..
" _I

·'
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J67J-1673. Tom. Pnr
- NOVo 3 ./11I'ará, cm que se aggravrLO mais as L. 11. ti r

penas I e dão novas pro'.'idcl1cias COn-

tra os qll~ rem trate. >m Freiras.
J672

Julh. 16 Decreto, enl que se ordenou, se nao D. L 17[
_ conc"oes, e perdão no deíicto de fa

bricar papeis falsos.
29 .Decreto sobre os deoradados, que meto 172

, tem papeis falsos na:; Secl'etal'ias,
irem presos cumprir o degredo, sem
se appareihélrem., .

AgOSt.25 AIl'ará, em que se tletel'míLJDn, qne L. n. Ó'5
as Letr.as de Cambio I qU,e vlessem das
Ilhas, se pagassem dentro do tempo,
em que vie sem a pagar; e que pas-
sadÇ)5 15 dias, se náà poel ri~ o pro-
testár, e ficaria o risco poi' conta da
'I essoas, que deix~ll'~o de as cobrar.

Ont. 3 DetJl'eto, em ql1e se ordena se não 13:1S- lJ, L ]7'2
sem Cartas de seguro em crimes de
Almotace:oia; nem nos que resp it5.o
ao governo da Cidade; nem ao Ofu-
ciaes della, comprehendidos em erros
àe seus Or6cios.

16'}3
. bril f2. Decreto, em que se conc(:(leo j urisd ic- f J"

.ção aos Corre.geeI res do Civel da
Côrte, para conhecerem .ordinal'ia-
111,el~te das acções, qll{: a Call1ei'a de
LIsboa POZCl' sobre OD bens, que
andarem. mal aforados.

Julh. 22 Decl'eto, em que se declarou, quP, os 174
Corregedores do Cível ela Côrte po-
dessem conbecer summariamente das
,éausas sobre bens pertencentes ao
Senado da Gamei'a.

'NQv. 5 Decreto, em que se determinou, que ib,
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1673, 167q. - Tom. Pa~
pelo crime de trazer pistolas se pro-
cedesse, ainda contra os Cabos e
Soldados.

N Y. r(l Decreto 1 em que ~c determinou, se I).l. 175
não scntence n~cm as Residencias dos
l\I"1listros, sem mostrarem certidão
de como cumpríl'fio as rdens das
Caudelarias.

1671,
'''V. 19 A/Fará, em 'e se declara, que as Cal'- L. 11. 67

tas de set) Ilegaliva. nas culpas de
de caminho da F'azencla Real, as
poderáó conceder os Corregedores do
Cl'Íme da Corte, e ~lS confessativas
com defesa, ou Ilegat: < 5 coâi'ctada3
os Juizes dos Feitos da Fazenda em
Relacão.

bl'il 25 A lllql'i, -em qne se prohibe -aos Estu- ·68
dantes da Uni"ersidac1e de Coimhra

. o embuçarem.se com capas FeIa ca-
beça. .

Ma.ió 27 Decreto, em que se dispensou com os D. L 176
Procur'::tdores da Coroa, para que
possão escrever por outra pessoa as
respostas, que derem.'

SvL 2 {\'arrí de declaração sobr. a mesma L II. "a
matcria (do de 25 de Abálj.

ovo 23 .dl JarfÍ, em que se delcrminou a obser- 72
vancia, que se havia de ter na Regel1-'
~ia e Ttltori pela mcuoI'idadc, ou
inca pacrdade dos l~ eis.

25 Decreto', em que. determina ,.qne cs D. l. 1/6
papl.tis, em que se pedirem l't'f}postab,

. (' se não en tregnem ás 'partes, 'taS se
d 'm elllJJ'la,qç1os a@ Pr0CJ1ra.dO); da
COl'Oiil.· ,
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1675-1677: Tom. Pali'
:Mar\,. 13 Rpsoltu;ao J por onde se determinou '. D. L '77

que aos Ministros d<t Junta, que faJ
tecerem, se hão de pagar os quarteis
de suas propinas por iuteiro, ainda
que as não vençtlo todo.

."et. te> Ah'(f,l'â, sobre ajllris.()ic~ãódo Superin- L. H. 77
. tendente os' nov'os Direitos da Cban-

cellaria da Corte e Reino.
Dez. 16 Decreto, em que se ordena se peça sém- D. T. I 8

pIe resposta aos Eccies~ licos nos re-
cursos; e que n!io a ;.. lo, se pro-
ceda. avante, justificando-se o gra-
v.ame pelo mo<1o possivel, para o qne
não bastará sómellte a relliten ia ·do
Ecdesiastico.

1676
Set. 14 Decreto, eHI que se ordenou ao Sena- 179

do da Camera fizesse cortar as po.ntas
aos Touros, que se corressem, orde
nando-se o ,mesmo aos mais Ministros
do Reino.

14 Decreto, em que se recommendou a -ih.
observ;\ncia da Lei da prohibição das
pistolas.

OVo 4 Decret~" no qual-se determinou, que ~8o
. se uao possa tomar na Mesa dos Ag

gravos conhecimento do que se in
terpQ-zerem dos Juizes Relatores 110S

feitos de commissáo, mas sin\ coube.
ção-del~es os mais Juizes Adjuntos nas
mesmas commissóes.

1&;7
Jan. "I8 Decreto, .em qne se 'ordenou I que nos ISI

- degr.edo~ paFa o Brazil se devem de-
clarar os Lugares com distincçáo.

25 Pragmatica, em que se esta-bele eo a L. n. 79
.moderacão e decencia dos adornos.

em
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1677, 1678. Tom. Pago
em vestidos, funeraes e carruagens;
e em que se prohibírao os jogo~ de
parar. _

.~bril J Decreto sobre a mesma rnnteria ·do de D.1. 18'1

21 de Setembro de 1668.
Set. 21 Decreto, em que se determil10u, que a 183

pessoa, que requerer Officio-, sendo
proprietario oe outro, sem o decla-
rar, perderá o qu~ ultimamente re·
quereo, e os serVlç.os, por que se
lhe deo.

Ou!. ~7 Alvará, em qne se determina, que os L. II. 85
Pescadores de Sardinha, q u enão fa-
zem avença, e desc minbao os direi-
tos, sejão con<lemnados.

Nov. :la Decreto, em que se determinou, se não D. I. 184
sentenceassem as Residencias dos
Ministros, sem mostrarem certidão
de 'como cumprírão as Ordelis da
J unta <lo Tabaco.

1678
laDo la Alllará, em que se determinou, que L.lI. 86

nenhum Ministro, nem Official de
Justiça, por si, iiem por interposta
pessoa, poderá ter sociedat\e em ren-
das Reaes.

16 Decreto, em que se adverte, qúe o Cor- D.1. 185
regedor do Crime da Côrte se não de-
ve assentar na Igreja, nem em outro
algum acto, em que ElRei esteja pre-
sente.

~~ Decreto, em que se ordenou, se não 186
5eoteuceassem as Residencias dos
Ministros, sem mostral'em certidão
de como fizeráo plantar amoreiras no
destricto de suas juiisdicçóes. .

Març. 9 Alvará, em que se declarou, que no. L.II. 88
9



J fi78. Tom. Pago
casos da ,Almotaceria não tem lugar
privilegio algum. . .

Març. 30 Alvará sobre as avenclIs dos Pescad'o- 'L. II. 90
res da Sardinl:ia. >

Maio 7 Decreto, em qne se declara, que o Pro- D. T. 187
curador da Fazenda deve ser ouvido
no Juizo das Capellas da Coroa sobre
os feitos dellas, assi como he o Pro-
cnr::ldor da Coroa.

Junb. J Regimento dos Governadores das Ar~ L.lI. 91
mas de todas as Provincias, seus Au-

. ditares e Assessores. '
Julho 13 Alvará, em que se estabelecêrão penas II!}

contra os Carcereiros, que deixarem
andar os presos soltos, fazendo dif-
ferença da condemnaç50 entre o pre~·

so, que tem crime de pena capital,
e o que a não tem.

23 Alvará, em que se prohibírão as a1'- UI

mas curtas de ponta aglld::l.
Agost. 3 Decreto, em que se recommenda ao D. I. 187

Desembargo do Paço não consinta,
que nenhum Escrivão delle sirva OE-
ficio de ~serventia, sem pagar novos
pireitos;, uem que se passem Cartas
de doações, ou ontras algumas, sem
o mesmo pagamento; e o mesmo a
respeito dos Ministros, que forem
prolT.ídos em Lugares.

Set. "-4 Decreto, em que se determinou, qne 189
os Corrcgeclores do, Crime ela Côrte
não passem Cartas de Segqro nega-
tivas simples, senão em Relaçãô,
nos casos de morte; e que os Cor
regedores e Conserv.ador da Univer-
sidade não as passem.

N\G;v. 4. Decreto sobre a mesma materia do de J9°
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ib.

J94

J95

.J96

1f)7

L.lI.I2
1681

A {vará, em que se estabelecêrão no
vas penas €ontra os earcereiros" <Jue

'1678~1681. .Tom. Pago
7 de Fevereiro de 1629; em que tam-

. bem mais se comprehende o Thesou·
reiro da Bulia da Cruzadà. -

1679
Decreto, no qual se ordena, que -os D. r. 191

Corregedor.es· do Crime da Côrte ná,o
passem Cartas de seguro em caso de
morte, senão em Relação.

25 Decreto, em que. se mandou, se não
passasse Carta de Seguro aos atra
vessadores do páo.

Aviso, que faz menção do Decreto, por
onde se ordenou o modo como os
Mestres de C:'1mpo, Governaelores das
Praças, é mais Officiaes de Guerra
hão de pedir licenças.

Decreto, em que se 'det~rrriinou, que
se não adminisse denunciação de
Capellas, que estivessem já incorpo-

, raelas na Coroa.
24 Decreto, em que se' determinou, que

ao Syndico do Senado da Camera se
continue vista, como aos mais Syn-
dicos das Co\mmunidades..

Decreto, ~m que se determmoa, que
se não consultasse pa!,a Officio algum
criad9 àctual, ou que tenha sido ele
algum Desembargador, ou que seja
parente até o quarto gráo.

Decreto, em que se declarou , que as
Sentenças na Rêlação do Porto se
hão de vencer por trb votos, assi
como se vencem na Casa da Suppli-
cação.

Jan. 25

Maio 29

J~lho 17

Agost. 3

Abril 28

Out. 24

, .
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168r-1683. Tom. Pag.'
1)50 cumprem as obrigaçóes oe seu
ministerio.

Junh. 18 Decreto, em que se declarou, que. o D. I. 198
privilegio de Desembargad.or não
t~lha lugar ~a materia das Caudela-
n:ts.

Julhó J8 Dec,reto, em que se ordenou ao Conse- lb.
lho da Fazenda mandasse pôr Edi-
-t.aes, para que toda a pessoã, que
tivesse dons Officios, renunciasse um
deHes no termo de seis mezes, com
comminação de p~rder o maior.

168~ .
Abril 14 Decreto, em que Sua Magestade orde- 199

na, que os Desembargadores pre-
sentes se entendão os que estão na
terra, para se poderem chamar, no
caso de haver na Relação algum em-
pate. .

Set. 3 Decreto, em que se ordenou ao. Desem- 2.00

bargo do Paço, mandasse informar
os Min.istros sobre a observancia do
Decreto de 18 de JnIho de .68 J.

Gur. 3.Alvará, em que se determinou, que L.II. 129
os d'egradados não fos~em soltos, sem
se registarem as fianc.as nas Rela-
çóes, para se facilitar a' cobrança das'
applicações feitas ao Hospital.

29 Resolução, por onde se determinou, D. 1.2.01

que 9S Almoxarifes das Provincias,
Presidios e do Algarve sejão isen-
tos de dar :relações j LIndas,. dispen
sando-se para esse effeito nos Ca-
pitu.zos 18l:f e 20 r do Regimento da
Fazenda.

1,683
MaiÚJ ~u Decreto, em que se declarou, que o ';lo~
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1683, rG8Lí. Tom. Pago
Privilegio da :Misericordia sobre sol-
tura de presos sem fiança, se enten-
derá sómente nos ue que conslar por
inventario, que não tem bens.

Agost. 5 Alvará, em que se determinou, que L.II.131
touos os que saíssem no Acto d.a Fé
penitenciados, fossem exterrI!,inados
para fóra do Heino, com pena de
morte.

$et. 2 Decreto sobre a mesma materia do de D. l. 202

3 de Agosto de 16'79,
16-84-

Fev. 4 Decreto, em que se ordenou, que os 203

Assentos, que se fazem na Relaçflo ,
se não devem alterar, senão quando
em algum houvesse inj ustiça tão no-
toria, que se não podesse observa~

sem offensa da razão.
Març. 16 Alvará, em que se prohibem tiros de L. I10I 34

Belém para cima.
18 A !vará e Regimento da ordem, com 136

q.ue se hão de embarcar os ,negros
captivos de Angola para o Estado do
Brasil. .

AgOSt.28 Decreto sobre a mesma materia do de D. l. 204

14 de Setembro de J 676.
Nov. ::.12 Alvará, em que ,se determinn, que o L. II. 146

Corretor dos Seguros possa denun-
ciar as penas, em que incorrerem
ôs Seguradores; e que se tire devassa
dos ql1e fazem seguros fóra da Casa
dellcs.

?:7 AIFará, em que se determincu, que 149
nenhum Navio, ou cmbarcaç~lO, qlJe
vier do Br3sil, possa tomar porto
estranho voluntariamente.
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1685, "1686. Tom. Pa«.
. Fev. 23 Decreto, em que se ordena aos Corre- D. r. 205

gedores e Juizes de Fóra das Com~r-

cas, que a gente, que houvesse de
obrigar a ir servir na India, fosse
aquella, em que concorressem a cir
cUlllstancias, que se declarão na Carla
inclusa.

Abril . 7 .AlllCtr,á.. em que se concedêrão aos L. II. 151'

Francezes os mesmos privilegias, de
que gozão os Inglezes neste Reiuo.

Junh. 4 Decreto, em que se declara, qne os D. 1.206
Desembargadores dos Aggravos de-
vem conhecer dos aggravos, que se
interpoem do Juiz dos Contos', e lião
os Juizes dos Feitos da. Fazenda, por
serem iguaes em vara.

~o Decreto, em qne se declara, que os 207
Juizes dos Feitos da Fazenda. não po-
deràó avocar as culpas, que resultão
das devassas, que tirão os Provedo-
res das valIas e Lizirias.

Out. J 7 .dlvará, em que se declarou, que os L. II. 153
que cercearem moéda, incorrern nas
mesmas penas dos que fabricão moé-
da falsa. .

Nov. 10 Aviso de uma Resolução, em que se D.I. ~w3
determina, que se registem os Alva-.
rás de escusas dos Soldados, não
obstante serem passados seis mezes..

Dez. 13 Decreto, em que se manda commutar ib.
o degredo de .f\.frica para o de Castro-
Marim, Maranhão e mais Conquistas
d.o BFasil.

1686
lan. 26 Decreto, em "que se declara, que na

falta de Procurador da Fazendá po
derá assistir o Procurador do Conse-



1686. Tom. Pago
lho Ultramarino, ou Junta,dos Tres
Estados.

Fev. 24 Alvará, em que se declarou, que se L.H. 155
não podessem mandar correr TotÍ-
TOS, sem lhes cortarem primeiro as '
poutas.

M:nç.30 DeCl~e-to, em que se ordenou., que os D.I.2.IO
Procuradores da Coroa e dã Fazenda
promovessem, cada um pelo que lhe
tocasse, contra os que, tendo dotis
Omcios, não renunciavão um deHes.

Julh. 20 Alvará, em qne se estabelecêrão penas L. II. 157
contra os Carcereiros, que derem li-
cença aos presos, para andarem sol-
tos, ou seja por causa civel, ou cri·
me a prisão. . .

Agost. 9 Alvará, em que se declarou, que in- 160
corressem nas penas dos que fabricão.
moéda falsa os que cercearem moéda,
depois de se lhe pôr o cordão.

9 Alvará, em que se mandou pôr em. 163
observam'ia a Pragmatic~ de 25 de
Janeiro de 1677 com maIS apertada 
prohibiçãoJ

'27 Decreto,. em que se ma.ndou comlllU- D. I. 2 I I

tal' o degred'O de Afnca para o Ma-
ranhão. "

Set. d Uecrelo, em que' se determina, qne ih.
qualquer Ministro prenda aspcssoas,
que achar c;onteIidenclo sobre o re-
euar das carruagens. .

Ou t. 4 Decreto, em que se ordena, se .115 o pos- '2 J ~

são pôr suspeições nos recursos, que
se fazem á Coroa, e qne tetldo o
Recurrente pejo em algum Ministro,
o Regedor lhe uomêe Adjunto5.

~h Alvará, em que.se estabeleeêrão penas L.lT. JGS



Julh. 22.

. ,

7'1

Dez.

Nov.

!NUEX CHRONOLOc;lCO

1686 -1688. Tom. 'Pat.
contra os qne não recnassem as car-
ruagens nos lugares demarcados, ou
subindo ladeiras. -

5 AliJará J em que se determ'noll, que L.H. [70
se não podesse levar era conta ele ca-
da inventario mais do que tres Víll-
tens, ainda que sejáo IlIuilOS os Me-
nores: e que, quando os Juizes dos
Ormos forem ás Correiçóes, não pos-
são levar Partidores, nem A.valiado--
res, nem fação tel as partilhas.

1687
Decreto, em qne se mandou observar D.1. :llq

a A~i de 4 de Outubro de 1649'
9 Decreto, em que se declara, que a

Lei de 17 de Outubrv de 1685 se de
ve entender e praticar, igualando-se
em tudo o crime do cerceio ao da
moéda falsa, as:;im para as peDils,
como para as provas.

18 Decreto, em que se determinou, se
tirasse devassa dos que vendessem
carne á enxerga.

AIFará, em que se prohíbio aos Lilei- L.U. 172

reiros, Cocheiros, Laqios e Mochilas
poderem trazer adagas, ou outras ar-
mas curtas, e bordões.

~6 Decreto, em qne se mandou, que as D. I. '.217
devassas sobre o 'delicto de vender
carne á enxerga, as tirassem os J ui-
zes do Crime.

1688
lev. 29 Decreto J em que se determinou, que 2.18

as cansas, que se promovessem con-
tra os que não renullciárão um Offi-
cio, tendo dons, fossem summarias;
o que se não entenderia, qU3udo os

Oificios
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1688. ram. Pag.
Officios forem dados em uma só Car
ta, ou tão -tenues, que não haste
cada um delles para a sua cougrua
susteutacão.

Març. 17 Alvará, e~ que se estabeleceo a {órma L.II. 173
das eleições da Camera de Côa, e das
mais do Estado da India.

Abril 22 Decreto, no qual se ordena, que aos D. I. ~I9
Reos, culpados no crime do cerceio
da moéda, se não passem Cartas de

. Seguro andando soltos, depois de co-
I nhecidanrente serem enlEados, mas

qüe se livrem presos.
Maio 20 Alvará, em que se declarou, que in- L.n. 175

corressem nas penas dos que fabricão
moéda falsa as pes~oas, que compras-
sem moédas com a:vanço, para as
cercearem.

~4 Decreto, ~m que se determinou, que D. 1.22.0

os Ouvidores da Casa de :Bragança,
do lnfantado e do Arcebispo de
Braga não possão passar Cartas de
Seguro em casos de morte.

Agost. 5 Alvará, em.que se declarou a Pragma. L.II. 1,6
tica de 9 de Agosto de 1686 sobre as
rendas brancas; e outras cousas a
respeito dos feitios e abotoaduras dos
vestidos.

~I Alvará, em que se declarou a fórma 177
da cobrança das Letras, que estão
passadas ao tempo do levantamento
da moéda.

Set. 28 AIWlrá, em que se declarou, qu~ a 178
Pragmatica de 9 de Agosto de 1686
na prohibição dos pannos de fóra tam-
bem comprehendia os droguetes-pan-
nos; e que estes se não despachassem
nas Alfandegas.,

IQ



J 688', 1689. Tom. PalJ'
Out. 29 Alvará, em que se confirma e amplia. L.U. 180

o de 22 de Novembro de )68{~. sem
embargo (los requerimentos em con-
trario.

Nov. 3 Alvará, em que se determinou, que J8f

d~s rendas Ecclesiasticàs de frutos se
deve meia Siza, e dos arrendamentos
(Ie frutos incertos se ha de lançar por
arbitras.

J689
M;~.io 26 Decreto, em que se deda.rou, que o D.1. 221

delicIo do homem, qne casa com
duas mulheres, e da mul l er, que
casa com dous homens, be mi..K:ii
fori, e que neHe tem lugar a pre-
vencão.

Julh. J3 Regün"ento, que se deo aos Ourives L.U.• 82
pelo Senado da Camera de Lisboa, e
se· mamIOll o1Jservar por Deereto de
Sua Magestude. ..

Agost. 3 Alvará, em que se mandão obser:v'ar I9G

os de 9 de JaQeiro de J 610, e 2. cile
Agosto de ) 6{~I sobJ:e os fogos de pol-
vora nas festas dos Santos.

16 Decreto, em que se manda, que o D.l. 2H

Senado da Camera nomee Ensaiado- ,
res, para examinarem as peças, que
fizer~nl os Ourives; e que passão
mandar dar varejos, e tir:'!r devassa.

2 SAlvará, em que se prohibírão total- L.U. TgI

mente as mascaras, ainda em occa-
sião de Festas,

Dez. 7, Ah'ará, em que se resolvêrão as tluvi- 193
das, que se excitárao pelos Juizes dos
Ol'fãos a respeito da j uris(licção dos
Provedores, na materià de tomar
Gontas, e fazer entrega dos bens' dos
Menores e Ausentes.
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1690, 1691. T.om. Pago
Jan. 7 ./!.egimento da Fabrica dos Pannos de L.n.197

Portugal.
Agost. I I . Alvará, .em que se estabelecem penas 2.60

, contra os que desencaminhão vinhos
e azeites, em prejuízo dos Direitos
Reaes.

SeI. 16 Resolução, por onde se determinou á D.1. 223

Contadoria Geral de Guerra, que nas
respostas, que derem aos requeri-
mentos, que fazem os Ministros de
letr3s, pedindo certidóes para suas
Residencias, declarem, se appresen-
tão certidóes (lo Desembargador Juiz
do Tombo dos bells confiscados.

Nov. 13 Alvará, em que se fez ded2raçã,o so- L.U. 26~
bl'e a Pragmatica de 9 de AgostQ de
1686 a respeito dos chapeos, man-
dando-se que se marcassem com cer-
tas marcas, para que não houvesse
engano na introducção dos de fóra.

18 Decreto, em que se declara, que nos p.I. 224
recursos, que se tirão dos Ministros
das Ordens, se não rleve mandar, que
responda o Jl1'iz dellas; mas devem
responder os mesmos, de quem se
aggrava.

22 Decreto, em que se manda dar tempo 2~5

ás famílias, par~ se comporem, antes
de se dar busca nas casas dos Cute-
leiros; c q u'e se cortem as pontas ás
facas estrangeiras, que se acharem.

, 16gl ,
Març. J 7 Alvará, em que se determinou, que a L.U.263

pessoa, que cortar arvores das vallas
de Salva~erra, ~ncorra.nal? pe~as desta
Ordellaçao (Lzv. 5. Tlt. 75. ~. Rubr.)..

Abril 5·.dlvará , . em que se determinou J que '26'



hmEX- CrnlONOLOGICC

]69 r, ]692. Tom. Pt/ti:-
qualquer Thesoureiro, Almoxuife.
ou Executor, que chegar a ser execu-
tado por alcance de contas, perca o
Officio, ser}do proprietario; e sendo
serventnar.io, fique inhahil para tor-
nar a serVIr.

~~gost. 3 Decreto, em qne se mandou dar ,ajuda D.I, 22Ô

do braço secular para se prenderem
os Frades, que forem achados sem
companhéiro, em observancia de
uma Pastoral do Arcebispo de Da·
masco, Nllncio deste Reino.

Sct. 13 Decreto, em que se determinou, que 231

as Cartas de Seguro, sendo uma vez
neg~das na R'Clação, se não admitti-
riflO segundas; e qllé conceden "O-se
uma, se não poderia conceder ontra,
se âo pelo Desembargo do Paço.

2(1 Alvará, e que se declarou, que os L.II.2.65'
Touros, a que se cor'tassem as pontas
em um anno, não se correrifLO ontro,
sem se lhes tornarem a cortar•.

]692

Jan. 7 Regimente para o Escrivao do Registo ::>.G8
dos testamentos.

10 Lill'ará, em que se ordena, que os 27'),
Correge<lQres d Crime não passem
Cartns de seguro e caso de morte
por si sós; mas sim na Rclaçab.

Març. J Decreto ~ em que se recommendol1 , se D.1. 233
tirasse devassa todos os annos dos
atravessadores do Sal i e qt!c aos cuI·
p:1dos se não passasse Carta de Seguro.

Abril] 9 Decreto, em que se determinou, que 2.34
havendo conhec:imento ele algum
conluio nas rendas (1'ElRei, S J pos-'
são estas remover, sem embargo de
pão ~.~rem as parte~ ouvidas.
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Jan. '),7

1692--1G9q. ,Tom.Pa~

S~t. 1 Decreto sobre a mesma materia do d~ n.1. 235
3 de Agosto de 169 T, em observancja
de ou tra Pastoral do A~cebisp'o ue
Rhodes, N uneio dcstt: Reino.

1693
Març. TO Regimento dos Ensaiadores do Qf-ficio L.H.276

dos Ourives do Ouro, que Soe pa~sou

depois do de 13 de Julno de 1689'
Ahril22 Alllará, em que se impóem penas aos 286

atravessadores de taboado.
l\taio 2~ Decreto, em que se determinou, que D. I. 236

Ilas execlIçóes dos legados pi.os, não
CIl mpridos, pertencentes ao Hospital, .
se não passassem Car.tas substatorias.

Julh. 6 D"'creto, em q.ue se resolveo, que nos 237
casos, ein que a Ordenação (LilI. Lí.
Tit. 60.) alterar alguma cousa, que
respeite aos RegimeIllos,' se ha de.
guardar o qüe estiver disposto na
Ordenação, ficando no mais em seu
vigor os.Regimentos.

Cct. 30 Decreto, em que se ordena, que aos 238
Escra.vos·se não ponbão ferros, nem
meHão em cadea mais apertada, por
mandado de seu Senhor.

,:Nov. 16 Decreto, em que se mandotl assentaF 239
nma propina igual â que leva cada um
dos Ministros em cada Tribunal, para·
a criação dos engeitados.

Decreto, em que se declarou, qne os ~!~o

homens dos Alcaides, ou Ifeirinhos
t. adem ~er negros, ou sejfLO livres,
ou·.captIvos.

1694
All'ará, em que se prohibro o pastarem L.n.288

ovelLa.~ IlOS Campos do Mondego
pelo daL~no, que resultava á cúação
dos Cavai l?s.
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, 1694, 1693. Tom. Pago

Jun. 10 Decreto, em que se declara, que esta D. 1. 2{jI

Ordenação (Liv. 4. Tit. 9~' .§. J.) só-
mente procede naquelles , que sendo
peãos e mechanicos, cheg{lrão a lo-
grar a honra de Cavallaria, deixando
os Officíos e exercícios mechanicos ,
que com ella se não podem compa-
decer.

Ju h. 30 Carta d'EIRei para o Governador do 243
Porto, em que declara, que nos re-
cursos só devem ser ouvidos os Re
correntes, o Procurador da Coroa 1

o Juiz Ecclesiastico, e não o Recor-
rido.

Âgost.23 ,Decreto, em que se declarou, que aos 244
Provedores tocava rever ::\s coutas
dos Ormos, e tomar as que os Juizes
não tivessem tomado.

1695
Fev. 3 Alvará, em que se prohibio o poder- L.IL~89

se caçar nas Coutada~ da ballda d'a-
lém, nos sitios nelle declarados.

, Alvará sobre a mesma mateTia. 29 1

15 A [vará, em que se determinou, que 293
nenhum Official da fabrica das Ma-
rinhas passe para Heino ~straHho a
ensinar a fabrica dellas.

Març. I I Decreto, em qlLe se malldotL tomar D. I. ?A6
AS1>ento sobre a Júvida, se Das can-
sas de segnros, que fazem os homens
de negocio, havia de ter lugar a clau-
su}a depositaria.

Maio 19 Decreto, em que Sua Mag'estade /jlan- ~47

dou, se annllJIassem umas Car;tas de
Seguro, que se tinhão passa(l.o a uns
culpados em descamillhos (l;OS Direi-
,tos da Alfandega.
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1695. Tom. Pog.
Junb. :2 Decreto, em que se declarou, que os D. l. 247

Juizes dos Orfãos não podessern ar-
bitrar salarios para seus Officiaes.

7 Decreto, em que se declara, _ que os . 248
Desembargadores da Casa, que ser-
vem de Juizes das Causas dos Capli-
vos, passando para Aggravos , 1130

podem continuar na mesma serven-
tia.

25 Lill'ará, em que se mandou recom- L.II.294
mendar a observancia do de 7 de
Dezembro de 1689, sem· embargo da'
opposição, que fizeráo os Escrivães
dos Orfãos.

Jnlh. 29 Alvará sobre a mesma materia do de 296
3 de Agosto de 1689 , em que se ac
crescentárão as penas, e se fez caso
de devassa.

Ago t. 1 2. Ordem, que se passou sobre a intelI:- D. l. 249
gencia do Decreto de 23 de Janeiro
de 1679..

12 .Lill'ará, em que se declarou, que os L.H.297
Tal erneiros e pessoas, que dão de
comer aos. pobres e forasteiros, os
nrlO possão prender por dividas de
comer e beIJe!';. e. passando estas de
dez mi1reis para cima, que fiquem
nos termos ordinarios.

3 T Decreto sobre a mesma materia da Cal" D. l. 252

ta de 7 de Novembro de 1600, eH).
q.ue se recommenda a sua obscrvan-
Cla.

Set. :3 Decreto sobre a mesma materia do de 253
25 de Janeiro de 1679'

)6 Resolllção, por aRde se determinou, 254
qne se admiuílo.esperas de seis mezes
até um anno, que pel1il'em os Exe-
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300
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1695, 1696. Tom. l'a~.

úlltores estando as execuçóes segu-
ras.

Dez. ·19 Alllará, em que se rleclaTou, que incor- L. n.2V9
ressem nas penas dos que fabricão
moéda falsa as pessoas, que no Bra-
sil desfizessem as moédas de ouro,
prata, ou cóbre das Fabricas deste
Reino, 0\1 patacas, ou sua moéda
provincial.

~2 A ll'llrá , em que se concetleo o Privile
gio da isenção da guerra aos filhos
das Amas dos engeitados.

1696
Març.27 AlIJará, em qüe se determinou, que

nenhum Estrangeiro podesse tr ~a

lhar nas Marinhas. nem fosse ver,
nem apprenrler a fahr.ica deHas.

Junh. 26 Decreto, em que se ordenou, que se D. 1. 255
vendesse o Escravo, condemnac.lo a
galés, não pagando o Senhor a con
demnação, acabado o tempo.

26 A lllará, pelo qual se accrescentou a Al- L.1I.304
çada dos Desembargadores e mais
M.inistros do Reino.

Agosto '6 Decreto, em que se declarou a mesma D.1. 256
materia (do de 26 de Junho deste
anno.)· .'

Set. 15 ./.Illlará, em que se declarou. que a dis- L.11.309
posição dQ de 22 el.e Junho de 1G67
procedia tambem nos Offieios, que
fossem de Mulheres, 011 Menores.

Out. 29 Alvará', em que se prohibio o jogo da
banca. .

Nov. 3 Decreto, em que se mandou, que fa- D.I. 257
zeooo algum Proprietario requeri-
mento para I11etter Serventuario, se
declarem .:ni! Consulta os impedimen-
~os UO Pl'opúet~rio. Dez.



J6g6-J6g8. Tom. Pago
Dez. 15 Alvará, em que se prohibio a venda e L.lI. 313

com{>ra de carne fóra dos açouges
pl1bhco~.

20 Alvará, em que se permittio o us.o das 314
espingardas aos Soldados Auxiliares.

1697
.A gosto 1 A [vará, em que se. prohibi.o embarcar- 315

se p~lO do Brasil para fóra do Reino.
Set. 9 ..1lvará, em que se determinou, qne 31 '1

os Julgadores julguem os presos,
que lhes levarem de nnite. ~ p soal-
mente, e não por rec:fdos de criados.

16g8
Abril 12 Alvará, em que se deo .nova fórma {l 318

suc'cessão destes Reinos com declara-
'Ç5.0 feita sobre as Cortes de Lamego~

Maio I3 Alvard, em -que se mandou, que- ós 32I
Provedores conhecessem por appel-
lação e aggravo dos despachos e Sen- .
tenças, qQe derem os Jnizes das Al-
fandegas sobre direitos, ou tomadias,
até a CF.tanti-a de vinte mil reis.

"23 Alvara, em que se tornou a mandar 323
pôr em .observancia o e 13 de De-
zembro 'de 1614, extendendo·se mais
a determinação aos censos de pão,
azeite e outros frutos, e reduzindo-se
a sua avaliação á taxa de vinte o mi-
lhár..

Julh. 2.3 Decret<J, em que se dedllra, que haven- D.I. ~57
. ao dous Desembargadores Irm50s na

Relação, não possão ~mbos ser Juizes
.na mesma causa.

Nov. 12 Decreto, em q4e se mandou decidir~a 258
dúvida sobre a preJação do Privilegio

. dos Ingle~escom o dos Moedeiros.
J 4 A-wará, em que se declarárão as Pra~ L. II. 326

II
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1698- 17°1. Tom. PO!.'

gmaticas antecedentes, mandando-se
pôr em observancia as prohibiçóes
aeHas, Com as <Iec araçóes 'novamen-
te feitas.

'1699
Fev. 5 Decreto, ep) que se declarou, que o D. l. 260

Privilegio dos Inglezes preferia ao dos
Moedeiros.

- r6 Alvará, em que se determinou, que as L. Il.333
pessoas pobres e miseraveis , qüe pa-
gavão ce/lsos. podessem escolher on
o Juiz .da feITa, em que vivessem,
ou ° Ju~z de Fóra mais vizinho, não
seudo a demanda -com pessoa privi-.
legiada.

17 .dlvm:á, em que se determinou, que se. 334
náQ podesse fazer vagamento com
dinheiro de cohre em maior qualllÍa '-
que de um tostão.

20 Decreto sobre a mesma materia do de D.1. 260

. 2l. de Dezembro de )665.
Abril )9 Decreto, em que se mandou sentencear 261

pelo seu Conservador um Fràucez,
condemnade ú morte na Relação.

Maio 7 Decreto, em que se declara, que se não ih.
poderá manual', que nos recursos
res.ponda a Mesa da Consciencia,
pois, sendo Tribunal da Coroa, não

. póde hayer recurso delle. w

Julh. 3 A.lvará, em que se determinou, ' que L. II. 33~
não tivesse lugar o levantamento dos
alugueres, que tinh50 feitu -os donos>
das casas, com ° pretexto do .encar-
go do quarto e meio .por cento.

o 1701

Jan. 19 Decreto, em q1;1e se ordenou, que os D. I. ~6~
homens dos Alcaides e Meiri ho's hão
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1701-1703. _ Tom. Pag.
ele ser nomeados pelo Regedor, e
que nao hão de passar da idade de
50 annos, nem I:fão de ter -defeito de.
braçQ, perna, de(lo, ou mão.

A.gost. 9 Alvará, em que se determinou, se não L.lt. 337
podessem comprar .cavallos das tro-
pas, Sem serem c~utra-marcados,

nem se possão meHer em seges.
Sel. ::d Decreto, em que sê mandámo compre- D. I. 263

hender nas penas dos vadíos os que'
vivessem com escand?lo e prejuizo
da Republica.

1702

Maio 10 Decreto, em que se determinou, que 2.6/v
se podesse prometter até cem mil reis
para quem descobrisse os ladróes; e
que se inquirisse dos cabedaes e. tra-
to dos moradores dos Bairros.

Julh. 21 .dlvará , em que se mandou deClarar e L.II. 339
accrescentar a Pragmatíca.de 14 -de
Novembro de 1698; e se recommen
dou aos .Ministros a aver!guaçao dos
contraverrientes, tomando denuncia-
ções ~m segredo.

27 Resolução, em que se declarou, que ao D. 1.266
Aposentador Mór pertença dar casas
aos Ministros Criminaes, para mora· .
l'em nos seus Bairros.

)703
Â gosto 20 .dlva,:á, em que se determinou, que L, II. 34r

aos homiziados, que andavão ausen- .
tes, lhes podessem _os Gove1'uado1'es
das Armas assignar algumas Fraças,
para lhe $ervi1'em de Coutos, assem-
tando prac.:a de Soldados.

28 Alvará, em que se p1'ohibio o livro in- 343
titulado: Theatro Genealogico, ~im-
presso em "Napoles,
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J 704-1706. Tom. l'ag:
Abril ~6 Alvará, em que se derogou a prohibi- L. II. 344

ção, ql' e havia nas Pragmaticas, de
se não poder usar ae pannos de fóra,
pe'rmittindo-se o uso dos pannos , que

. vem de Inglaterra.
OlÜ. 8 Decreto, em que Sua Magestade decla- D. I. 261

rou, que o irem os Desembargadores
a exames' vagos he acto I de honra,
e por isso r ão devem faltar a elIes ,
sendo a\'isados.

1705
Agost..3 Decreto, em que se determinou, ql1e ~6g

havendo conhecll1lcnto de algnm con-
tuio nas rendas d'ElRei, s pOSSflO
'estas remover, sem embargo de não
serem as paT~es ouvicias.

Set.. 17 Decrelo, 'em que se determinou, se nã>o i.h.
sentenceassem Residcucias dos Mini-
stros (io destricto da Camera de' Lis-
boa, ,sem mostrarem certidão de co-
mo cumprirão as Ordens do Senado.

Out. 6 AliJará, ~m que se proh.ibe U' a bordo L. 11.345
dos Paquebotes. " .

~7 Dec,~,'to, em que se OrdelJOll, se não D. l. 270
consultassem requerimentos de re-
nuncias de Of(irios, ou fazenJa, não
sendó nos filhos d~s mesmos Proprie-
tarios t salvo havendo causa muito
justa.

1706
Jan. 2.0 Decreto, em que se determinott", que ib.

os Prm;edores tomassem posse rias
Igrejas do Pa.droado, tanto que va-
gassem ; e l'emettessem certidões.

FeT. 18 Decreto,. em· que se declara, que o 27 1

Desembal'gador, que fOI' Juiz das Ca-
.petlas.; ainda que passe pal'a Aggra-
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ib.

1706 , 1707. Tom. Pago
VOS, póde continuar na mesma ser-
,rentia.

Decreto, em que-se declarou, que mau- D. I. '2.7'A
dando Sua 'Magestade suspender a
execução da sentença de morte, se
ba. de observar a suspensão té novo
aVISO.

Decreto, em que se determinou, se n50
ptovessen1 propriedades, ou serftn

.tias qe.Officios, sem se dar vista ao
Procurador da Coroa, ou da Fazen
da , nos casos, ql~C lhes pertencem,
ou aos Procuradores Fiscaes dos ou
tros Tribunaes; e que assi se declare

, .nos Alvarás..
Agost.13 Decreto, em que se limitou temp0 ás

partes, para poderem requerer a sa
tisfacçáo dos serviços fei-tos ú Coroa.

3 Decreto, em que se determinou, que
serviços se devem decretar.

13 Decreto, em que se determil1ár50 as
pessoas, nas quae~ S(~ possa fazer re
nuncia de serviços..

17°-7 - .'
Alvará, passado a favor dos privitegia- -L. II. 347

dos das Taboas V rmelha , em que
se lhes confirma a isenr.ão de todos
QS tributos solit e insoÜtos, em que
s50 comprehendidas as decimas. de
todas suas fazendas. .

Decreto·, em que se determina, que as 'D.l. 27.&
Consultas dos Tri-bllnaes se não en-
treglÍem ás partes, por não violar o
segredo. .

Alvará, em que se prohihe co~n penuã' L. II. 34
COl'tar carne em J.Jisboa e seis le oas
ar~edor a q,ualqner pessoa, (llle não
seJa. das, da obrigação. do contrato.- '

Març. 4

Julh. 29

Març.12
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36.0

J

1707 , 1708. .Tom. Pag:
Agost. í I/..esQluçáo, por onde se dispensou no D. I. '.).77

Cap. 49 do Regimento dos Contos.
. I7QB .

Maio 6 Pragmatica, em que se declarárãu e L.U. 350
reform:írao as antecedentes, determi-
n-'md '\e a observallcia, que devia
haver 1105 vestidos, nos fuueraes, e
nas carruagens. . '

;5 LfllJal'á, ~m que se declarou, que os
Cortadores dos açougues tem ~posen

tadoria passIvá, para não poderem
ser lauçados fóra das Casas., em que
nlorarem.

30 Decl'eto, em que se recom~el1da a ob: D. 1. 277
seryancia do de 4 de Outubro de
1686.

31 Alvará, em que se declarou, que a L.II.·358
" prohibiçao dos caireis nos chapéos ,

e dos cordões nas espadas e espadins ,
feita na Pragmatica de 9 de Maio do
preS0~lteanuo, não comprebendia os
Soldados.

Junh. 3 Alvará', .err que se determinou, que os
. Executores dos Bispos e Communida

des não prendão os devedores, se11âo
nas proptias Terras, havendo llellas
cadêa; eql1e, qunndo·se ausentare.lU ,
deixem os' a"utos aos Juizes; e náo
}hos deixanc~~'r podel'áó seI: soltos
fiem appeHaçao, nem aggrav9'

Agost. 2 R ..oluçáo, por onde se l)eterrninou, D. 1. 278
que no caso, qu.e se nfLO possa.faz8l"
pagamente todos os mezes aos Regi- .
meutos, haja mostras sêccéls: ti .que
se não dê pão de munição ás pessoas~
óue não fcirém OEficiaes, Soldados c...
Artilheiros, excepto nas Campanhas,
quando hou;ver falta de mantirn~lltos.

...

.,

r

I.'



1708, 1709'- . o Tom. PalI'
.Agost. 3 Alvará, em q"(' se determinou a tespei. LlI.36~ o.'

to do Ing&ezes, que ninguem lhe
tit:asse os filhqs contra sua vontade)
p<tra.os baptizar, salvo sendo de ida-
de, que. pússão escolher Re\lg~ão. o

- :N OVo 10 .L1lvarâ, em que se prohlhio com pe- 364 .
na. o uso dE'- trage, Jingua, ou giri-
gonça ~e Ciganos, além de outras
prov.idencias a este mesmo respeito.

17°9 o

Març. 5 Dec~eto, em que. s~ determinou, qne D. I. 279
nao podesse denunciar Capellas vag-as

iinojstro algum, que possa contrahii
certeza deJuiz, nem por si,. nem por
i~terposta pesso:l~

Abril ~3 Decreto, em qúe se determinou, que 281
quando se fizerem leilóes, dévem os
Ministros assistir a elles.

Maio 17 Resolução, por onde se llcterminou, ·ib.
. que os Officias da Cõntadoria geral
de Guerra não são mais, que umás
serventias continuadas, e não tem
natureza de propriedade.

Jllnh. 5 Al/iso, em que se determinou, que não ~82
havenrlo nos -Bairros casas desoccl1-
padas· para morarem o~ Corregedores
e. Juizes ·do Crime, se t0maráõ pox:
Apôsentadoria, ainda que nellas vi
vão algumas pessoas, que tenhão
privilegio.

Julh. 2 Alvará, em qne se manáou obs~var a L.U.366
J..eí de 29 de Julho -de 1695 sobre
.fo~uetes e mais artificias de fogo.

Ol1t. 18 Alvará, em que se estaúelecco a fórma 367
das eJeiçó~s para os Postos da Orde-
nança ..

-'
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17 10-- 1713. Tom.Pa~

Fev. 6 Lflvará, em que se determ.ina, qne os L.11.372
Corregedores do Crime da Belaçrro
do Porto conheçâo dos crimes corn-
mettidos na dita Cidade repartida-
mente, assi como conheciáo os Juizes -
de Fóra; e que os Juizes de Fór~ co-
nheçáo dos crimes feitos no Termo.

Julho 19 Decreto, em-que se recommenda a D. I. 283
proniptidão, que os Desembargado-
res d-evem' ~er em i.r ao. despacho da
Relacâo.

Set. 20 Alvarl, em que se próbibio a entrada L.1I.373
de vinhos, 'ag'oas ardentes, azeites,
cerveja, e outras bebidas de fóra,
neste 11.eino.

17 11 .
Fev.. 8 AliJará, em que se determinou, se náQ 376

admittissem Navios Estrangeiros nos
pórtos das Conquistas deste Reino,
sem· irem incorporados com as Frotas,

'7 r '.!
Març. 18 Decreto, em que se determinou, se nrlO D. I., 284

sentenceassem as Residencias dos Mi-
nistros, sem mostrarem certidão de
como cumprírão as Or<lens da Casa
da Supplicaçáo. .

Julho 5 Decreto, em que se determinou, -que ib.
os Capitães Móres nas eleições e actos
Militares hão de ter o primeiro lugar

. nas Cameras.
Nov. 29 Portarta, em que se mand<>u publicar 285

por uma Portaria do Desembargo do
Paço, que não houvesse bailes ·em
LisDoa, nem se dessem casas para
eHes.

17,3
Julh. 24 LIlvarti., em qlle se estabelece a orma- L. II. 379

lidade,
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17 13 , 17 14; 'Tom, Pag.,
lidade , que' se deve observar no des-
pacho dos negocios, que ficão per-
tencendo ao Expediente dos Tribu-.
naes; e nos que devem consultar-se.,
e subir á assignatura.

Set. :13 Decreto" em que se declarou, que ne- D. I. ~55
nhum Corregedor seria despachado,
sem mostrar certidão do Conselho
da Fazenda em como fizeráo plantar
arvores.

Dez. 20 Alvará, em que se determinou, que os L.i.I.38.J
Navios, que naufi'agarem nas costas
do Reino, sendo de inimigos, infieis
ou Corsarios, pertenceráõ á Fazen-
ua Reàl, e serão occupados pelos Of-
ficiaes della.

]7 14 .
l'Iarç.22 Decreto, em que se declarárão as As- D. l. 286

signaturas, que devem levar os·Mi-
nistros; e Instrucção do Secretario
das Mercês sobre a observancia do
mesmo Decreto.

Junh. J5 AlI/aT'á, em que se amplia e extende L.II.387
a Lei de 25 de Agosto de 1672 a to- .
das as Letras, que vierem das Con-
quistas elo Brasil, e toel-as as lllais do
Reino.

1ulh. 24 Decreto, em que se determina, que o D.I. 29~,
Juiz 'da Chancellaria tire duas de'Vas-
sas cada anno do procedimento dos
Escrivães, Alcaides e antros Officiaes
de Justiça; e pronuncie os culpa-
dos, dando-lhes livramento.

30 Decreto, em que se mandou pôr em :1g:t
observancia o Alval'á de 23 de Julho
de 1678.

Ago'St,:l8 Alvará, em que se l'nallda ôbservar L.II.38g
12
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1714-1717' Tom. Pago
a disposição dos de 16 de Abril de
1616, e 2.0 de Novembro de 1614.

17 15
.Abril 10 .d-lpará, em que se declarou, que se L.II.3go

permittia a entrada dos Azeites de
fóra.

Maio 8 Decreto, em que se recommencla aos D. I. 2.9 2

Parochos, que não exceclão os usos
e costwnes, legitimamente consenti-
dos nas Dieceses, sobre os emolu-
mentos dos suffragios e funeraes dos
defuntos.

17 J6
Març. I I D'ecrelo, em que se determinou, se 294

. não sentenceassem as Resiclencias
dos COI'I'egedores, sem mostrarem
certidão de como fizerão plantar'ar-

.vores.
pui. 9 Alvará, em que se determinou, qu~ L. II. 392

- as pessoas, que foss@R1 servir para
Angola, seria pelo espaço de seis
annos.

Dez. ~ Resolução, pela qU,al se mandou, que D. I. 295
, a condemnação de degredo seja com

pregão, que publique o delicto, por
que se impóe a pena do degredo.

17 J 7
:Junh.28 Resolução, por onde se determinou,. ib.·

quaes sejão as incapacidades attendi-
. veis para os Militares veneerem solelo.

~gost. l:l ./.Ilvará, em que se determinou, qlle o L. II.393
ajllntalDento de ql\inze pessoas, tan-
to Escravos, comp Familiares, !las

:- Ilhas ele Cabo-Verde, fosse caso. de
devassÂ.

:16 Resolução, em que se manda advertir D. I. 296
a todos os Go'Vemadores das Armas
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T717- I 7'20. ·Tom. Pago
elas Províncias do Reino, não mal-
tratem aos Védores g.eraes, nem os
pren-:lão; e que quando ac1}.arem"
que merecem ser castigados, d.evem
dar conta.

Nov. 17 Resoluçáo, por onde se determinou, D. 1. 297
que se reponbão no mesmo dia na ca-
dêa os presos, que POI' Precatorios
do Contador m~ forem aos Contos.

17 J8
FeT. 28 Decreto, para que 'se passasse ordem 29fi

aos Governadores das Armas das
Fronteiras, par~ que mandassem
prender todos os Ciganos. -

Out. 28 .dlvará, em que se determinou, que L. II. 394.
as primeiras compras e 'Vendas das
fazendas, que se ajustaFclI;1 por M€:\T-
cadores , sej5.0 aj ustadas pelos COJ'-
J'etores; .e as segundas pelas partes.

_ 17[9
Fi'1. II 4f4Jará, em que se prohibio extrahir... L.II. 391

se (,lUFO das Minas em barra, ou Íi -
lbeta; sem ser fabricada na ,Casa da '
Fundidío delIas.

l\tlarç.22 Decreto; em que se declarou, que os D.I.299
Juizes da Coroa não devi~o mandar
l'iscar a re~posta, qae a relação Pa
triarcbal..d.eo DOS ,mesmos aut6s, 80-

bre nã,.o cl1mpr~r uma Carta ;rogato-
ria; m"as qH.e .c1evÍL:to dar conta a Sua.
Magestade. . _

2.9 Afilará, em que se fez no\,a prohibição L.II.qO'f
das armas curtas com maiores penas.

Dez. 4 Decreto, em que 'se ma,nda observar D. I. 300

o de 12 de Maio de 1643.
. 1720 .

, :Ma~ç. ~o Alvará,..em que se determinou, que o L.II.404
.,
"
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J72.0, J72.J. Tom. Pai"
ouro, que vier do Brasil em barra, alI
tolbetól, sem ser registado, se con-
fisque.

Ag,ost. 2. Ayiso sobre a mesma materia do de la D. 1. 301

de Novembro de 1685.
:19 Alvará, em que se determinou, que L.II.q06

nenhum Vice-Rei, Capit~\O Ge'neral,
Governador, Ministro, ou Official de
Justiça possa commercial' por si, nem
por outrem.

Ou t. J 7 Decreto, em que se ordenou, se ná o D. I. 30:1

sentenceassem as Residencías dos
Ministros, sem certidão dos Goverua-
dores das Armas, de como cobráráo

- o Real d'Agua, pertencente ás Forti
, ncaBóes.

Nov. 16 AI'Jard-, em que se determinou, se não L.II.409
pagassem Direitos Reaes dos Açuca-
res, que se embarcassem para fóra.

17'2 I

lan. 3i Alvará sobre as entradas dos Açu.ca- 4a
res, em que se ampliou a disposição
do Alvará de lO de Novembro de
1.7 20•

Març. 27 A lpará sobre o mesmo assumpto do de 413
2.9 de Agosto de 172.0.

Maio 16 Decreto, em que se determinou, que D. 1. 30~
as sentenças de morte em casos, de

- que se.deve dar- conta, se não exe
cutem, sem a dar o Juiz Relator,
com os fundamentos da mesma sen
tença, e conformidade uQs votos.

'A.gost.2.0 ALIJará, em que se declarou) que in· L.II.4 (S,
corresse nas mesmas penas dos que
fabricáo moéda falsa a pessoa, que
desfizesse edificio, estatua, marmo-
re; 1;:1,1'11i11a, ou chapa, em que esti-
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1.1':1. T, 1722. Tom. Pago

verem esculpidas algumas figuras,
ou tiverem letreiros antigos, ou des-
fizer moéda, ou medalha antiga.

Dez. 3 Decreto, en que se determinou, que D.l.-303
, "'indo-se com embargos ás execuções

das Dizimas, se remettessem ao Juiz
da ChancelLaria, para os sentencear.

29 Decreto, para se observar inviolavel- 304
mente o Regimento das Decimas do
anuo de 1654, e em particular na
cobrauça e entrega deste Subsidio.

17 22

Jan. 20 l}ecr:elo sopre as desordens, que fazem 305
os Dfficiaes de J ustica na cobranca
das Decimas , para se ~vitarem, e s~-
bre Lal1çamentos dos Quatro e meio
por cento e Sizas, e observancia do
novo Regimento, que se remetleo a
todos os Ministros.

Julh. 28 Decreto, por onde se mandou ii. Junta 306
dos Tres Estados, que em qualquer
qualidade ~e papeis, que os Of-
ficiaes lavrarem, se não ponha dia e
anno P?r algarismo, mas sim por
extenso.

.1gost.]6 Alvará, em qne seprohibe ir a bordo L.II.' 18
dos Navios mercantes e Combois das
Frotas.

)8 Decrelo~ em que se determinou, que D,I,306
requerendo o Procurador Fiscal da
Junta dos Tres Estados por escrito,
ou em voz, Consulta em qualquer
negocio, ainda que seja do expedien-
te da mesma Juuta, se faça.

Nov. ]9 Decreto de recommenc1aêâo sobre a. "07
mesma materia do de ~5 de Janeiro
de 1645.
'- .

I.

,/
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. 1723, 1724. 1'am. PaK'
1an. 9 Deeret'o, em que se declarou outro (de D.I. 30~

J 9 de LVO\Iembro de 1722} , de que
lleJle se faz mcncão.

Fev. 6 Decreto, em que ~e ordenou, se nflo ib.
sentenceassem as Resldencias dos

. Ministros, sem mostrarem certidão
de como cumprirão as Ordens da
Mesa (Ja Consciencia.

Abril 23 A fvará, em que se mandou observar o L.II.4~ I

de 3 de Abril de 1609, com a decLa-
ração de que seria nuLlo , e não teria
fé em Juizo tuuo o que se escrevesse
sem distribuicão.

Agost.31 Despacho sobre'uma Consulta, em que D.1. 399
se declara, que os Estu.dalltes Le-
gistas terão' Um anno de pratica, e
'os Canonistas dons j e se d~termi-

nou, que não fossem admittidos aJer
os que não tivessem assento de que
lêrão bem.

Dez. 18 Decreto, em que se recommenrlou ao 310
Ch:anceller , que efficazmente evita~se

a desordem de se levarem salarios
excessivos pelos Officiaes.

17 24
lan. 7 Decreto, em que se or<1enou, se não . 31 I

sentenceassem as Rcsidellcias dos Mi-
nistros, sem mostrarem certidão de
cpmo fizerão arrecadar os Quatro e
meio por cento.

10 Decreto, em que se ordenou, se não 312
se'nte.nceassem as Residencias dos
Ministros, sem mostrarem certidão
de como- fizerão arrecadar o dobro
das Sizas.

~5 'pecreto sobre a mesma materia do de 313
8 de Outubro de j 704.
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31~

L.II. !~27

D.I.3:w

1728
Decreto, em que se determina, que o

Juiz da Coroa n.ão possa ser Conser
vador de: Nação alguma Estrangeira.

19 Alvará, em que se accrescentár:lo pe
nas ao de 28 de Outubro de 1718,
ficando em seu vigor o disposto' nelle.

4 Resoluçáo, em que se dedara, que o

J7,25- J728. Tom. Pn~.

Març: 3 'Carta circular, que se mandou- aos D. 1. 3 J 3
Corregedores, para que tirassem de-
vassas todos os ;umos dos que tives-
sem amizades illicitas com Freiras,
e os obrigassem a fazer termo.

Junh. 8 Decreto, em que se manda observar a
disposiçrLO do Capitulo 27 do Regi
mento ,dos Novos Direitos.

Set. 13 Alvará, em que se re,'ogou o de 3r L.ll.424
de Janeiro de 17'..H, e o ele 16 de
Novembro de J 720.

J7 26
Abril 12 Carta d'EIRei ao Capitão General do D. J. 316

Estado ela India, cm que se ocd.enou,
estranhasse este seve~amente á Rela-
ÇflO os procedimentos, que tivera
com o Arcebispo, mandando igual-
mente sobrestar a este res·peito.

J7 2 7
Fev. 25 Decreto, em que se resoI-veo , que nas

Cartas, Provisões e outros quaesquer
papeis, que se lavrare na'Junta dos
Tres Estados, e subirem para serem
assignados por Sua M.agestaele, se
não expresse no fim delles n0mc clo
Official, que os escreveo, nem sejá.o
sobsCl'itos pelo Secretario d~ dita Jnu- .
ta: dando-se a fôrma de como se ha
de praticar.

Maio

Abril 7
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1728-1732. TOni. Pago
privilegio das Naçóes, que u50 pa-
g:1O os Quatro e meio por oento , se
llrtQ póde entender nos ofGcios me
cl1auicos, que exercitão nestes -Rei-
nos, nem 'nos que tem tendas e lojas.

Maio 25 Decreto sobre a mesma materia da D. I. 321
Carta de G de No\'embro de 1623.

172 9
.Agost. 3 AliJará, em que se determinou, que L.n.429

os Feitos das causas, ou uependell-
cias Ultramarinas, que pertencem ao
Juizo ua Inclia e lVl1ua, se não possáo
processar em outro Juizo, com com-
minacão de serem nuHas as Sentenras.

17 Decreto', em que se declara, q úe o 'Se- D. I. 3n
uado da Camera deve dar, cumpri-
mento ás sentenças do Desembargo
do Paço, por ser Tribunal Superior.

731
Jan. 29 Decreto, em que se dêterminárão al- 3:23

gumas cansas a bem da arrecadu(;ão
da Fazenda Real; e qne se não expi-
dão as ordens por Caminheiros, mas
vão pelo Correio aos Juizes ue Fóra;
e nas Villas, em que os não há, aos
Corregedores das Comarcas.

Out. 31 Decreto, em que se determinou, não 32~
. podessem ser recusados de suspeitos

os Executores de mero facto.
Nov. 28 Resolução de Sua Magestade sobre uma ib.

Consulta do Conselho da Fazenda,
para que as causas, que neHa se re
.ferem, se sentencêem pelo Juiz dos
Feitos da Fazenda.

1732
Març.lo A!yará, em que se determihou, qne de L.lI. Lí31

todo o Estado do Brasil não viessem
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Març. J I

Març.29

Abril 19

. Maio 22

Out. 2.7

J732 , 1733. ~·om. P(I;.
mulheres para este-Reino, sem '01'-

.dem expressa de Sua Magestade.
Decreto, em que se ordenou~ se DaO ,D. I. 326

sentenéeassem uS.Residencias· dos J\li-
nistros do ltramar, sem mostrarem.
certidflO de como cllmpTir~o .as Ôr-
.dens da l\1esa da Consciencia.

Decreto, em que se determinou, qlte 327
além das Academias Militares, já esta
helecidas .na Côrte e Praça de Viana,
~e estabeleçã~ .mais duas, uma na.
Yraça d:Elvas, e oulxana de Almeida.

1733
Decreto, em que se ordenou, se não .32.9

sentenceassem as Residencias dos
Ministros, sem mostrarem certidão
,de como cumprirão as Ordens do
Conselho da Fazencla.

Resolução, .em .que se mo'déra o rigor ·330
do Despacho de 31 de 4gosto de J:723,
na .materia de-não serem despacha-
dos os que não forem "otados pOl"
.todos de que lêrão bem.

Decreto, em que se :determina, qne -ib.,
para os BaCharêis·serem·despa2bados,

. se hão de hàbilitar no Desembargo
do Paço na .mesma {órma, que se
.habilitâo os CavaHeiros na Mesa da
ConscienCia e "'Ordens.

A l"ará, em gue Sé determinou, que a·s L.n. q~3
sentenças .alcançadas em outros Jui-.
zos, q ue não for· o da nservatoria,
sendo as causas'e dependencias del-
las uos ..Moed iros, sejáo nnHas.

A l"ará., em qne ·se prohihio abrirem- . 436 I

se novos caminhos, ou picadas .para
:;l.S Minas, já descobertas, ou que UQ)

diante se descobrirem.
)'3
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1733 , 1734. Tom. PnC'
Dez. ~o Alvará, em que se mandão ohservar L.l1.437

em tudo os de 19 de Outubro de l641 ,
e 2.-7 de Setembro de 1669.

J734
Fev. -6 Decreto, com Carta do Secretario de D. L 33r

Estado, em que se determinou, que
os Ministros prendessem as pessoas,
que achassem jogando o entrudo,
por tempo de vinte dias nas cadêas.

Març. I Recommendaçáo, em que Sua Magesta- 33:1
. de Dlanda declarar, que na probibi.
ção da Lei de 29 de Março de 17 J 9 se
cOl1lprehendíão as facas flamengas,
debaixo das penas nellas declaradas,
contra os qúe as ITouxerem t'óra do
ministerio, para que são necessarias.

26 Decreto, em que se determinou, que 333
os Ministros, que se casarem I1:lS

Conquistas sem licença de Sua Ma-
. gesta de , sejão riscados do serviço.

Maio 18 Carla de Aviso do Secretario de Esta- 334
do, em 'que Sua Magesrade manda,
que as causas das pessoas, que estão
presas por delictos, se sentencêem
cotn brevidade.

~o Decreto, em que se declarou, que os ib.
11ens do Concelbo se n~o podem veu-
(ler por'dividas, que as Cameras ele-
'Vão.

Junh. 11 Decreto, em qne se declarou, que os 3351
bens do Concelbo, que tem applica-
çflo prO. ia, on estão consignados
para dividas, não podem ser pillho-
rados, nem impor-se-lhes outra C011-'

signação para dividas TT!ais mOdel'rlas.
AgoS1.3 -Decreto, cm ql1e se determina, que o 3:'17

JnU. eh 'Cha ncellaria lire devassa,
n:lo só dos Offi.ciaes, ue que elle pó-
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'734-- J 736. Tom.!a~

ele cOI)hecer por seu llegimeoto, mas
de todos os mais de dentro da Côrte
e seu Termo.

'Dez. :l[~ Alyará sobre a mesma matel'ia do de 20 L.II.439
de Março de 1720.

24 Alvará, em' que se determinou, que !I 42
quem tiver, ou descobrir diamantes
de 20 quilates, ou dahi para cima,
os entregue no termo de trinta dias
nas casas da fundição, debaixo das
penas declaradas llO mesmo Alva.rá.

17 35
Jan. 17 AlFará, em que se determinou, que 446

aquelle, que fabricasse 01)1'0 em pó,
misturando-lhes outro differente ge-
lJero at.é o valor de um marco de pra-
ta, fosse confiscado, e se lhe impo-
zesse pena de morte; e não chegando
a marco, fosse confiscado, e degra-
dado para Angola. '

Fev. - 4 Decreto, em que se recommendou com D.1. 337,
mais aperto o procedimento contra
os que jogarem o entrudo.

Abril 4 Decreto, em que se determinou, que 338
os Védores geraes das Provincias do
Reino e do Algarve não sentem praça
de posto algum a quem fQr' devedor
de cousa alguma á Fazenda Real.

·et. 3 Aviso, por onde se orde1l0)1, que se 3qo
pagasse a todos os Soldados, que
fallecerem, o mez de morto para suf-
fragios.

1736
•ey. 28 A lyará, ·em que se determinou, que o .l:.II. ~47

ouro em pó, folheta, ou barra, e
pedras pre<.'iosas, que vierem do Bra·
sil sem registo, sejão confiscadas.
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1736-, f7 37' ramo Pago'
Març. 20~ Atvará', em, que se determinou, que L.II. 453

na Navegaçdo para o Brasil se náo ex-
ceda o numero. de Navios, que he
permittido, nem descarreguem em
differente porto daquelle, para que
,'ão.despachado:;.

Julh. 20 ,Decreto , em que Sua M-agestane man- D.1. 340
dou separar a Jurisdicçã'o das Caude-
larias da j unta dos Tres. Estados.

28' AlFará, pelo qual Sua Mageslade foi L.II. 4 8
servidu crear tI:es Secretarias de· E5'

, tado..
'Set. 4' Resolu.ção sobre ficarem as. Cilmeras D. L 3"41

obrigadas ::í f.ll1ellcia dos Depositarios
do 'dobro das Sizas: e sobre os Pro-

... vl:)dores fazerem a cobrança e entre-
ga aQs ditos Depositarias. .

Out. 13 1VOI'as Instru.cções sobre o Regimento 342
das Caudelarias.

Dez., IS Decrel(J, em que, para que se cumpra '352
, outro, de q ll,e nelle se' faz mençftO ,

por onde se determinou, q~le no The
souro da Junta dos Ires Estados, Ar
mazens do ReinQ e Vedorias. das Pro- I

"incias se recensêem todas as receitas
e d.espesas do dinheiro, que entra,
~e ordena, que no Thesouro <.la dita
J (10 ta, cm cada lima das snas Caixas, '
haja um liyro numerado e rubrica
do, que sirva de ementa dé todas as
d1:'spesas, que os Thesoureiros Móres
fizerem.

. 1737
Fev. 26 Decreto, p'0r onde se declarou o de 15 355

ete Dezembro de '736.
Abril 21 Alllará, em que,se determinou, qne os L.II.463

llrovedores proprietarios da Fazenda
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1737---'739' _Tom. Pai-
não podessem admittir conrlições no-

- vas nos contratos sem o Real beue-
placito, contra o disposto 'no Rl:'gi-'
mento da Fazendâ.

',Abril 2'J.-Aviso, em que se mandou executar a D). 355 ,
sentença, em que foi condemllado
'Um Soldado por resistir á Justiça,
sem embargo da opposiçãó , que ,fez
o Conselho de Guerra.

Agost: 17 Alvará, em que -se declarou, que os L.IL q64
, Gentis-homens da Camera ele Sua

Magestade gozáo do privilegio (!os
Officiaes da Casa Real, para trazer os 
seus conteodoi'es á -Corte.

Set. '1.2 Resoluçáo, por onde se determinou, Dó ,I. 35,
que as receitas dos Tbesoureiros Mó·'
res bfip de fazer-se confórme as' de-
claraçóes das partes; e que estas n~o

só devem expressar o anno, mas tam-
bem o quartel, appresentaudo certi·
dão do Ministro <la Cameva, a que-
tocar.

J7 38
Jé\D. 16 Decreto, em que se ordenou, se não ' 358

sentenceassem as' Re-sidencias dos
Ministros, ,sem mostrarem cerlidflo
de como cmnprírão asOrJens Jo Du-
qne Estribeiro Mór.

Març. J9 De-creto 1 em que se recomme-ndou, se ib.
tirasse devassa to'dos os anuos 'dos
atravessadores do' pf'o.-

'AgOSt,20 Resoluçáo, em 'que se decbrou, qne o 359
privilegio de foro da Cabeça da Sall-,
<Ie, COIl}O t1iq 'exuherante que he,
lião póde ser rennuciado.

[739 '
Jan. J7 Alvará" em que se determina, que as L.II.q65

r
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.J739.• 1740., 'f'om. Pai.
causas dos PrivilegIados da Sande se·
não possão tratar, senão na Conser·
vatoria deUa. .

J~n. ~g All'ará, em que se determinãg os tra- L.l1.467
- tamentos, que se devem dar de pa-

lavra, e por escrito, nestes Reinos e
Senhorios,

Abril 8 D2creto, em que se prohibio o despa- D.1.360
cho das fazendas da Asia, 'que não

_ vierém em Navios do Reino.
MaiQ 7 Decreto, em que se determinou, se não 36r

sentenceassem as Residencias dos Mi-
nistros, sem mostrarem certidão de
como execut{Il'ão as Ordens do Com-
missario Geral da Bulla da Cruzada.

Junh.lo Decreto, em que se declaron ~ que ao 362
Juiz dos Feitos da Misericordia per-
tence a cobrança das dividas, .que
os Tjlesoureiros deixárão de arreca-
dar.

Nov. 23 Decreto, em que se determinou, que 363
r na Junta dos Tres Estados se obser

ve o Regimento dos Contos.
1740

Fev.lI6 Alvará, em que se determinou, que os L.II.473
Navios, que saírem dos portos deste
Reino, não possão ir a outro diffe-
rente daquelle, para·que tem carga.

Maio :14 Alvará, em que se deterl11inou, que 475
nenhuma pessoa podesse çortar ar-

. vores, que produzem baunilhas, ou
seus ramos'nos Estados do Bra,sil.

·Junh. 9 Resoluçáo, em que se declarou, que D. I. 364
nas calisas de AJmotace iGLJ,1ão ~e ue-
venl-- illtromett-er os Juizes drdina-
rios: porém, quando .os Almolacés
excedão a sua jurisdicçâo, J)O( em
a1!lcllcs impedir o abuso destes.
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D.1.635

174 I, 1742. Tom. Pago
Març. 3 Alvará, -em que se determinou, que L.II. 476

os Negros, que se achassem em Qui-
lombos, se marcassem com fogo em
11ma espadoa.. .

Abril 24 Decreto, em que se recommenda a
observancia clo ele r~ de Junho de
16HI.

174 2

Jan. 24 Decl'eto, em que se declarou qn3es de- 366
vi~IO ser 05 privilegiados para a isen·
ção do pagamento das Jugadas e
OÜavos.

Març. 14 Decreto, em fIne se determinou, que 368
os Correg -·dores do Crime não pas·
sassem Cartas de Seguro, nem Tu·
tlls-accessos, ha.veudo-se por TlUlI.es,
todos os que se ttverem passado. _

Març,25 Alvará novamente i)élssado. sobre a L.II.4n
mesma maleria do de 25 de Dezem-
bro de 1 G08.

3. Alvará, em que serecommenda a b1'e- 482
vida.de dos despachos, a ohservancia
de "arias Ordenações, a fortDalida(~e

das visitas nas cadeas, e ou tra-s cou-
sas importantes .:;to exercicio. da Ju-
stiç:l ..

Out. 5 Ln'ará, em que se prohihírão velwdos 490
e sedas lavradas e guarniçóes de ou-
ro ~IS pessoas assisten tes \la Reino de
Angola, não sendo Officiaes Milüa-
res de Capitãg para cima.

~3 Decr('to, em qlre se ordenou, se nEo D. I. 369
selllenceassem as Residencias dos Mi·-
nish'os, Sf!m mostrarem ,certiclã(i) de

"como cnmprírflO as Ordens do Cou-
:5elho Ultramarino.

Nov. 14 ..dlval~á, em_ que -se determinou, que, L.II.493
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1742-17'45. Tom. 1'(1~:

-fazendo-se dispensação da Lei Men:.
\ tal nos bens da Corôa, se não com
prehendem. os Padroados, se delles
.se não fizer expressa menção.

1743 I

Fcv. '] Decreto, em que se determinou, se n3.o D.1. 369
sentenceassem as Resideneias dos Mi-
nistros do Ultramar, sem mostrarem

, I certidão de como cluIlprírã,o as Or-
dens do Tribunal dos Contos.

'28 Alvará, em que se determinou, .que L.II.494
fosse caso de devassa a propinação .
de veneno, ainda que se nflO seguis-
se morte. .

. '.' I-14~

Junh. 14 Aviso da Secreta:J:'ia de ,Estado ao Nun- .D.I.37@
cio deste Reino, para que não dispo-
zesse sobr,e ,.o governp~conomico

dos Regulares (~e um .e .outrp exo,
intra Claustra, com outras mais re-
stricçóes dos seus poderes.

15· Carta .CirClf,lar ao,s Prelados das R-eli- 372
gióes.

15 Decreto., que se passou á Relaçãó so.· 373
bre a mesma materia.

Julh. 15 Alvará, em que se mandão observar L.U.?i~5

06 Alvarás antigos sobre a arrecada-
.ção do rendünepto das Terças.

<1/]'45
Jan. 25 Resóluçáo sobre os M0edeiros não se.D. l. 37!r·

.obrigarem a ser Thesoureiros dos
_ Quatro;e ,meio por cento.

Maio 8 .Alvará., em que s.e determina., que L.II.499
as pessoas miseraveis n3.o .paguem
Dizima., senão 110 caso., .em que se
.defenderem cQm dQlo ,e maiicia; e
gue os terce;i.ros., que -se oppozerem

.. ú
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1745, 1746. TOIH. PfllJ.
ás execuções, sendo-lhe rejeitados
os embargos, ou julgados por não
provados, paguem dizima.

Julh. 17 Decreto, em que se mandál'ao pôr em D.I. 376
C'bservancia as Leis da expulsão elos
Ciganos.

Out. 7 A ll'u rá, em que se declará o as assigna- L.Il.502
turas, que hão de levar os Correge-

. dores, Provedores e outros Mini·
stros.

26 AII'(Il'ti, em que se declarou o de 15 50:.'
ele Julho de 1744, a respeito dos
'Possuidores dos hens dos Conce·
luos, para serem cOll&ervados na
posse elclles, pagando as pensóes,
que justamente lhe forem arbitra-
das.

~6 Alvará, em que se determinou, se nao 506
tomasse conhecimenfo em outro Jui·
zo de causa alguma, pertencente ao
Juizo das Propriedaues.

1746
Març.26 Al~la"á, em que se deterMinou, que . 508

os delinquentes, que forem tomar Or-
dens a Castella, antes de purgado õ
seu delicto, sejão desnaturalizados
do Heino.

Maio 4 Alvará, em que se determinou, que 509
fosse 'caso de devassa o crime de
misturar limaduras de latão com ou-
ro em pó.

Nov. 16 Resolução, por onde se determinou, D. I. 375
que se faça desc.onto elas mezádas
adiantadas aos Embaixadores e l\Ii·
nistros.

~8 Alvará, em que se ordenou o paga- L.lI.51
mento e recambio elas Letras acceitas

14
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[746-1748. Tom. P~.,

e protestadas -f cOO! .o ,maio.,., llue ;lleI-
le se llodara..

, 17-4",
Julh. i A:lIJará, em que se deteImina, ql1e' a~ L.II.f)I},

causas dos, P'escadnres, '<i[ue "6 pro-
cessarem por outro EscJ:ivá~, que·
Q,âo for 0 PI'ivativ: -dos mesm,oli Pe
scadores, sejão Bulias, e se haji-o a~

eU.slas, perdas e damlJlos pelos Es~ri-

vães, que· lleUas escreverem.
6 Alvará, em que se determina,. qNe os 51;'

Officiaes dos COBtratadores geraes
possão 00.1' bNscas de 'fabaCQ .nos
Navios Estrangeiros. r

AgOSt.18 .dlvará, em que 'se determina , que de 517'
\odol:i os J.uizos, em q,ue se interpo-
zerem Appel'l'a~óes e Aggravos ordi-
narios, se remettão para os Juizos
superiores. os pr.oprios Autos.,_ ti€an-
do- nos inferiores ós tr:861ados.

])ez. 2:1 Alvará,. em que se· detevmi-na, que ne- 5181
nhum Tabellião faça Escriplura de
ven-da , tH -outro qualquer cORlflám
de prazos, de' cpJe f-orem direitos Se-
nhorios os Prelados tlruill.arios., Be
neficiados, eu llat;o~hQ.s ,. C1{ue paglio
quotas p~tes. a- Reverenda. Fabrica
da Santd, Igreja P..atrial'chal ,sem se·
lh~ appcestlntar cectidão ,d,. J~audc.-,

uuo pago.
. 1748

li'ev. 20, Alvará, .em que se determinou' a ro'f.'- 52-11

malidacle ~a Glll'ga e .nU1ll(~r(;) dos
Nav.íos, que baV'iõo de navegar das
l'lhas para o Brazil ,. declarando a Lei
de 20 de Março c,le 1736.-

Set.. IÔ. A.lyará, para H~e nas. Capitanias do 52-3;



Dez. Jl

Març. 7

.4.bril 19

janh.'Ã5

DA8 Lei EXTRA.VUlAlIns.

1748, 1749:- Tom. Pago
Maranhão e Pará corra a moeda de
ouro, prata e cohrt>, do mesmo va-
lor e cunho da moeda Provillci"al do
Brasil.

Alvará, em que se manda observar a ~2S

immunidade, devida aos Embaixa-
dores pelo Direito das Gentes, e se
declarão os termos precisos; . a que
.deve extender-se, sem faltar á obser-
vaneia do que eitá estabelecido para
o governo do Reino.

'749
Deueto, em que' s.e determinou, que D. J. 376

se não paguem Decretos, Conheci-
",antos, Folhas, Mandados e outros
q,llaesquer papeis, que aão sejão di·
rigidos aos Thesoureiros, Ahuoxa-
rifes, J;>epositarios e Recebedores
actuaes.

Alvará, em que se determinou, que L.II.528
se não podessem mandar trapos
bran'los, ou n~os para fóra do
Reino, dos- que podem servir para a
fabrica do papel da Louzãa.

Pragmatica, em que se regula a mo- 530'
<1eração do~ adornos, e se prohibe
o luxo e excesso dos trages, carrua-
gens, moveis e lutos, o uso das espa.-
das a pess?as de baixa condição, e
ouh'os diversos abusos, que neces-
sitavão de refórma.

Alvará, em que se mandão obset'var 543
exactamente as disposições sobre a
prohibição das facas, e principal-
ment~ a Lei de 29 de larço de
17 1,9, declarando, que nella se com
prehendem não. só n.avalbas e ca.ni-..
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J 149, 1750.' Tom. Pac-
vetes de ponta aguda, mas tambem
estas e ontras qoaesqner armas,
ainda redondas., qne p'ossão fazer
fel'irla penetrante.

'9 A lpará, em que Sua l\Iagestade foi L. U. 553·
servido declarar o Cap. I. e o Cal,)'
IX. da Pragmalica (de ~4 de Maio
deste ann-o) acima menciolUld,,_

q50-
7 ./llvará. em que .se accl'escentão os

ordeuados dos Desembargadores dD
Paço, Casa da Supplicação e do
Porto ,. e· mais Ministros do Reino,
e se rcf0rmão alguns abusos.

Decreto, em que se permittio, que os D. I. 37&
Officiaes de Guerr,a, de Alferes pllra
eima, possão trazer um galão de
ouro-, ou prata no chap~o, botões
hzos dourados,. ou prateados no
ve8tl(10, e que nos arreios dos seus
cavallos possão usar de metal dou
rado, ou prateado com muita mode
ração, semembél:l'go. da Pragmatic«
de 24 de- Maio, de 1'74g.

Alvará, em que se concedeo aos mo,.. L. U', 567.
radares do Algarv.e e das Ilhas <\'.

isenção de pagal'em u{\ :\tfancleg,a:
Dizima <'lo Centêio-, Mílho, Cevada r

Farinhas, Legumes- e Carnes, q·ue
trouxerem á Cidade de LislJ<>a,

Alvará, em q u'e se determinou, não L. UI. t

houvesse appellação-, ou aggrav.o dos
incidentes, que- resultarem das in
formações eXh1ajuuíciaes, que' pelos.
Tribunaes se commetterem a quaes
quer Ministros.

:;AS Regimento, 'em que se d'etermi'nárão

Jan.
I

Set.
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'os /ialarios; que ha'vi5o de levar os
Escrivães da Camera de Sua r.lage-

-sta<led'ante os Desembargadores do
}Jaço e mais Officiaes da Mesa.

Set. 12 A lva"á, eri'i qhe se determinou, que L. lU. 7
. nas devassas geraes do mez de Ja-
llciro, que o~ Juizes tirão, se per.
gllnte pelos da~llinhos e formiguei-
ros, e se pro~erla coutra elles a
arbitrio dos Julgadores, com as pe-
nas, que .pelos casos merecerem.

Dez. 2 Alvará, em que se determinou, que 8
os Corregedores em acto de Correi-
ção inquirissem sobre o procedi-
mento dos Juizes dos Orfãos perpe-
tuas e seus Officiaes, pergtl nta,ndo
.pelas clllpas , ou erros daquelle anno
e do aute~edente, sem embargo de
havei'cm de dar Besidencia·.

3 LIlvará ~ em que se abolio a Capitação,_ 10

com que se cobrava o {\ireil'o St'n~o-

real dos QUiulÓS dos mOl'3etOl'c.! das
Minas Geraes; c se estaheleceo outro
novo metlJ.odo para a mesma co-
branç.4l,

1751
lan. JJ Decreto, pejo qual se mandárão pôr D.II. ..,J

em administração e despacho sepa·
rado todos os generos, que na Al-
fandega se despach50 por estiva.

L.HI. 2316 Regimento, pelo qual se determina o
governo, qne ha de haver na .!Ifan-
dega elo Tabaco, e os direitos, des-
pachos, primeiros preços e fretes
do Tabaco e Açuca·r, cargas elos
'N avios nos portos do Brasil e descar-
gas neste Reino.
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Jan. 27 DtJcr:eto, pelo qual se estabeleceo e D. II. 6
regulou a fórma, que se devia ob-
servar sobre o despach<;> dos Açu-
cares nas Alfandegas. -

'Març. 4 Regimento das Intemlencias, e Casas L.UI. 35
de Fundição, que novamente se.
mandárão erigir no Estado do Brazil.

~ , 15 A l"ará, em que se determin~u foslle 5,
, CélSO de devassa o delieto de s~ p.o

,em cornos na& po.rtas, ou sobre <\8
casas de pessoas casadas, ou em
parte 1 aonde se entenda se dirige a
ellas.

S~ Decreto. em qne se determina, que n; n. ~o

.os Officiaes e Soldados, assim pagos
. como A.uxiliares ,. sejão ise,nto&, de
t~dos o!, empregos civís. c cl\pgoa da

.Republica.
sg Alvará, em q.ue s.e detenninou, que L, III. 56

na Relação do Porlo se- não pessas-
~em Cartas de seguro por ôezoito
dias' nos casos de defloração, sem
embargq do .~ssento ,que nella ha-
vi~, e se observ~sse <:) mesmo, que
se pratíca na Casa da Supplicaçãp
nesta materia.

~ril I Re.gimento, que se mandou observar ~S

nas casas de Inspecção, que nova-
mente se mandá,rão estabelecer no

,Estado ,do Brasil.
Maio 21 Alvará, pelo qual se extinguem os' ,68

dous Officios de Depositarios da
Corte e da Cidade, e ,se estabelece
uma nova administração para a
guarda e direcção dos ditos Depo-
sitos.

Julho 13 Alvará, em que se esta,beleeêf~o os 78
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Ordenados e· Ol'dinarias dos Depu
t ..<1os da Junta dos Tres Estados, e
mais <Jfficíaes da mesma Junta, e
das CasaB. e Juizes seus subalternos,

-e1Wtinguindo-se as propinas t que le
'Vaváo ãté o presente.

Julho ~8 Alyará-t em .que se declarão novas L. lH. 87
penas e mais graves contra .as pes-
soas. que tirarem presos do poder'
da Justiça. on derem para isso fa-
vor e aju-da. .

Ou t. 13· Regimento· <Ia Relação, que se estaJ,)e
leceo -novamente na Gidaue de S.
Sebastião do Rio de Janeiro.

J4 Al",aro, -em ~ue se prohiLe e p.assar
se Ilegros .tios portos ele mar para
t'6rras, que rito sejão QOS Domínios
de Portugal.

30 Alvará, em q,ue se determina, que os
Embargos de Obrepção e Subrepção
.se· .re.meuio aos TriblUlaes , de don-
de emáJlaM &S P lVisées, Cal:'tas ,.
oà Despaches embargad08.

VI00'
Fev. 7 Ao/tJt:bFá, em que se dá forma :i despe

sa das forüfioaçóes das Praça~) e á
inspecção, .al'remataçflo, admini
8IN1Ç,ãO .e 'lfJcdi~()- <lIas abras,. a Jlas
,p6flenoenfes.

;). o A [,'ará. em 'q 1"El ·se conet'd t>m privi
kgios ás pessoas , que plantarem
Amoi'eiras l'las suas terras.; e e,lll
~ue se Jlrohihe a .extracção de S.ecla
Jllara 'fóra do Reino.

~ 1 Rf.?,solllÇáo. em .que se dedal'a ,qll"El se .0. 11. 1J

não. devem novos direitos daqudles
efficios e oarg.os, de que Su;)\I:lge-
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stade faz mercê por direitó proprio
de Governador e perpetuo Admini.
strador das tres Ol'dens Militares.

Abril :16 Alvará, em que se determina, que L.IlI. 135
em nenhum caso se receba, nem to-
me conhecimento de suspeição posta
a Ministro, que esteja tirando devas-
sa geral, ou especial, conservando-
se só o estilo, que nesta materia ha
nas Residencias.

Junh.' 5 Regimento, que se ordenou para o 136
novo The~ollreiro geral de Sisas fa-
zer arrecadação dellas pelos Rece-
bedores das Comarcas, e para os
mesmos Recebedores as cobrarem
dos antros Recebedores dos ramos

.- de cada uma das diws Comarcas,
d.eterminando-se o modo, como hão
de ser-eleitos pelas Cameras os di-
tos Recebedores. -

Julh. I Alvará, em que se ueterminou, que 144
os palltlOS de palha tivessem determi-
nado peso; e que para a venda dei·
la se fizessem duas taxas cada anno
pelo Senado da Camera; e que se
não podesse comprar este genero
por modo de travessia.

6 Decreto, em que se ordena, que D. II. I:.\

pendente a conferencia, em que se
j~lgarem os embargos á sentença,
pOl' qne forem condemnados á mor-
te quaesquer delinquentes, se trate
no mesmo tempo do recurso imOle-
diato a Sua Magestadê, e não havendo
alteração na sentença, não seja mais
admlttidú requerimento algum.

Agost. I Alvarú, peto qual se dt:clarou e con- L.III. 148
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firmou a doal;áo do um por ce! to
para as Obras pias e meritorias.

Out: )3 Alvará, em que se determina, .que L.III. J 5:-\
nenhum Conservado-l' passe contra-
m~!Idados vagos e geraes, p.ara ,d.ei·
xare)n de se fazer com q.u~lqL1er pes-
soa as diligencias da Justiça..

18 ..tilv.ará, ~m que se d~terminou, que lÕ!)
fiS execuçóes das sentenças se não
podessem suspeuder com o pretex-
to de erros de cnstas ,.ma se reser-
'vasse,este conhecimento para depoi
de executado o principal.

23 Lilvará, em que se delerminou. que 156
nenhum Ministro, de qualquer gra-
duação. podesse mandar tirar autos'
dos Cartorios dos Juizos. em que
penderem, mas os devem pedir por
Carta avo.catoria.

Nov. 9 Alvará, em que se determina a fór- 158
ma para os pagamentos dos Contra-
ctos Reaes das Minas.

Dez. 21 Alv.ará, pelo qual foi annullado o 160

antecedente de 9 de Novembro, so-
bre a {órma de se fazerem nas Mi-
nas os pagamenlos das dividas da
Fazenda Heal e dos particulares com
ouro em pó,

17 53
Març.30 Alvará, em que se declarou o Regi- 16r _

mento supra, sobre a nova fórma
(la arrecadaç.ão das Sisas, ordenan-
do que do dinheiro dellas, que for
remettido pelos Estafetas, se pague
aos Correios um por cento.

Abril 17 Ordem, em que se declara não Sei' 16:2

prohibido pela Pragmatica aos Ç,or-
ta,dores trazer, espada., 15.
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Resolução de Sua Magestade, que D. II. I3

baixou ii Junta dos Tres Estados,.
tomada em Consulta, que o mesmo
Tribunal fez ácerca da jurisdicção,
que tinha sobre-o Coronel Jo5.o Ale
xandre Chermont, pal!'ll o poder
mandar, como Engenheiro, á Fur
taleza de S. Julião da Barra exami
nar as suas ruinas

:26 Aviso, qne se manJou ao Corregedor
do Crime do Bairro de Santa Catha
rina úcerca da soltura do dito Co,..
roneI.

27 Resolução, por onde se determinou,
que aos Governadores das Armas
h~ a quem pertence examinarem e
approvarem os mantimentos, que
se der.em· ás Tropas, e escnsar os
requeri rnentos dos Assentistas.

30 Decreto, por onde se determinou,
qu<:: a Polvora se fabrique por adllll-
nistração á custa. da Fazenda Real.

Julh. 3 Despacho da Junta dos Tres Estados,
em que se ordena ao Superinten
dente da Contadoria geral de Guer-
ra, que não admitta. nella a- dar
contas os Thesoureiros geraes das·
Comarcas do dobro das Sizas, sem
que en~rem com o livro do seu re
cebimento, com as cargas sepat:a-
das do que recebem.

9 Resolução, em que se ordena, que
as Cameras fiquem obrigadas á tal
lencia dos 1'hesoureiros, que elege-
rem.

16> Aviso, que fez o Seçretario do Conse
lh.o le, Guer;ra á Contadoria geral
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de Guerra, da Resolução de S. 'Ma
gestade sobre qnem manda os En-
genheiros.

Julh. 27 Resolução, em que se declara, que a D. 11. 22

jurisdicção dos Vedares geraes , nos'
processos' criminaes 'dos Asseutistas,
quando são culpados pelos mãos

.mantimentos, com que provém os
Assentos, não he privativa, mas sim
cumulativa com os Auditores geraes.

~~ gosto 3 Decreto, em que .se declara não ter
lugar o costume do Reino nos offi
cios, assim liheraes, como mecha~. .
mcos, em que se requer propna
ind uSti'ia, arte e experiencia; e que
com a morte dos que em viela Oi

servírão, ficão totalmente vagos,
-para liv~emen~-e se provêr~m nas pes
soas maIS perItas e experimentadas.

S Lilvará, em que ·se dá providen'Cia L. III. 16G
para que os Proprietarios dos offi·
cios de Justiça $irvão por si seus
offieios, e os Ministros não provejão
as serventias, nem .as proroguem
alem do tempo, que lhes he permito
tido pela Ordenação.

. fI Alva,.~ pelo qual Suà lVlagestade to
mou dehaixo da sua protecção o
Contracto dos Diamantes"'do Brasil ,
e fez exclusivo o Commercio das re-
feridas pedras.

23,4lval'á, pelo qual se ex.-tinguio o 'Lu
gar de :J uiz dos Contos e os dous
Omcios dos Executores delles., e se
creou 'novamente um só Juiz Exe
cutor dos. mesmos Contos, para o
servir triennatmenle com o predica-
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mento de Primeiro nunco, e com. a
Hlesma Alçada e aSSi cr l1;'1ltlra, que
tem os Corregedores do Cível.

A.gost;2.5 Alvará, .cm que se extinguíráo sete L. UI. 179
Corregedores dos Bairros de Lisboa,
subrogando-se no seu lugar igual
l).um~ro de 3uizes do Crime-, que
hão de ser consultados .pelo Senado.
da Camera.

Sel; 10· RfJsoluçáo sobre se não dar fiança á D. II. 24
ametade. dos novos Di~eitos, que
se pagão 11a ChatLcellaria.

Out. ~. Alvará,. em qu~·se determinou fosse L.III. 180

caso de·dev.assa a factura, ou publi-
<!aç-áo de Satyras, ou LibelIos famo-
sos. -

·ov. 23 Decreto, pelo qual se reguhí.rão os D. II. 25
tempos, em qne hão ele partir as
Frotas para os Estados Ultramari-
nos.,..e aquetles, em que h.=i.o de vol-
tar com as cargas para o Reino.

29 A ll'arcl, pelo qual se ampliárfto e de- L. III. 182

clarárão os §§. [. 2.3. e 4. do Cap. 7, do
Regimento da Alfandega d? Tahaco.

Dez. 10 Resoluçáo, em qne se or.dena, que D. II. 27
aonde as Tenc.as farão assentadas,
assim teu!- eff~ito as· mercês., por
que são concedidas.

29 Alvará e Regimento, por ónde se ex- L. III. 188
tinguirão todos os ordenados, ordi-
narias, propinas e ajudas de <::listo,
qne lev3vão os Vedares, Conselhei-
ros, Procurador, Ministres e mais
Officiáes da Fazenda, assim no Con-
s.elho da mesma Fazenda, como em
toClas as Casas, Juizos, e Mesas de
sua reEartição, creando-se para to·
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dos novos ordenados, competentes
aos seus empregos.

1754
30 A.lvará, em que se declara o § .. 14 da L.IlI. ~98.

Lei de ";15 de Março de 1742, deter
minando as diligencias, que os Al
caides e Escrivães dos Bairros podem
fazer.

Despacho da Junta dos Tres Estad~s, D. II. 2.1.
em que se declara não se entender
o Alvará de I3 de Novembllo de
165 { , que anda junto ao Regimen
to das Decimas, nos Juizes de Fóra,
por nfLO terem Superintendencill. dos
Qualro e meio por cento, immedia-
lamente ú dita Junt:.t.

A lllará e Regimento, por onde se ex- L.III. 300

tlnguírão todos os ordenados, onli
nnias, propinas e ajudas de custo,
que levavão o Presidente, Vereado
res, Ministros e mais OEficiaes do
Senado da Camera desta Cidade, e
de toda a sua repartição. e folhas;._
creando-se- para todos nov.os e com
petentes ordenados.

~6 Despacho da Junta dos Tres Estados D. II. 2.8
sobre o que se deve observar na
Contadoria geral Je Guerra na falta
do Superintendente: ao q\le deo oc-
casião a contenda, que bouve .entre
Bernardo dos Santos e Manoel da
Silva Valadares.

~6 Aviso do Conselho da Fazenda', que
faz menção de uma Resolução l.'1e·
Sua Magestade "o que pernúte livre-
mente todos os jogos de Cartas., e
manda que se não tire devassa. de

Jan.

Fev. IS

Març. ~3
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quem der cas~ de jogo das Cartns;
e se derogoll a Ord. liv. 5. tit. 82.

Març.26 AlIJará do Conselho da Fazenda, L.111.325
sohre a mesnia l1lateria do Aviso ~\U

tecedente.
Abnl20 Decreto, em que se oruena, se uno D. U. 30

admiuao, nem consultem a Sua Ma-
gestade pelos Tribl1naes petições
para renuncia de Omcios, aiuda
que sejão por titulo ele Dote, Reli-
gião, etc.

Maio 9 Resolução de Sua Magestade sobre o
nao se querer estar na Junta dos
Tres Estados pelo titulo de Sen1zor.
de .que o Senhor D. João, filho no
Serenissimo Senhor Infante D. Fran-
cisco, usava em uma petição, prin-
cipiando pelas palavras seguintes:
Diz o Senhor D. João.

20 J)ecreto, por onde .Sua Magestade de
clarou os Alvar~ts neUe conteúuos, a
respeito dos qU1'l.tro e meio por cento.

Julho {~ ./llIiso, em que se permitte, que os
Officiaes dos Terços Aux.iliares e
Ol'rlenança possão trazer galão de
o~lro, ou prata nos sens chapeos.

6 Alvará, em que se ueclara o §. :1. L.IlI. 326
d9 Cap. 3. do Regimento da Junta
da Administração dos Depositas da
Corte; determinando-se, que os Mi-
nistros, que de,l:;pacharem para se re-
ceber algum dinheiro, ou moveis
depositados, o hão de fater por pre-
catarias dirigidos ii mesma;}unta.

9 LIlvará, em que se determina, se não
possa vender Polvom em casas par
ticulares dentro das Povoaçóes, mas
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eQ"l casas destinadas para isso fóra
de povoado; e se dão as providen.-
c~as necessarias para esta observan-
cla.

Ju !Lo 17 Resolução, por onde- se determinou, D. II. 3:a
que se observe o disposto no Cap.
65 das Dovas Ordenanças, pelo qual
se prohibe se cu Itivem fossos, con
tra-esoarpas e muralhas das Praças.

Agost.30 "De reto, em que se extinguirão O!? tres 33
Almoxarifes dos Materiaes, Manti-
mentos e Ribeira, que havia DOS

Armazens: determinando-se, que os
c1espachos, qne se passav50, na fór-
ma do l{egimento, para os ditos Al-
rnoxarifes fazerem entregas, se fação
direitamente para cada um dos As-
sentistas pelos generos, que for obri.
gado a entregar, depois que os As·
sentas correrem.

:10 Decreto, em que se estabeleceo a fór- 35
ma., como se hão de arrematar em
cada an110 os materiaes e mantimen-
tos, que forem necessarios para o
expediente de todo o Al'senal e Ar-
madas.

Outo 10 Az",'ará, por onde se declarão os sala- L.I1I.333
rios, assignaturas e mai proes e
precalsos, que devem haver os Ou-
"idores, J llizes e mais Officiaes nos
Dominios da America, nas Comarcas
da Beira-Mar e Certão; excepto o
das Minas.

10 Alvará, por onde se declarão as assi~ - 356
gnatnras e emolumentos, que de-
vem haver os Ouvidores, Juizes e
seus Officiaes das Comarcas das Mi·
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nas Geraes, CuhllHí, Mato Grosso,
S. Paulo e Goiaz; c nas qlIe {ido
110 continenfe do Governo da Buhiíl,
e todas as mais, qlle se descobrirem
nos mesmos, ou diversos Governos.

ut. 19 Alvará, que manda, que a pl'oviden.
cia dada no §. I q da Reformação da
Justiça, para que nos casos, q!.!e
provados merecem pena tle morte
natural, poss50 prender-se, antes da
culpa formada, as pessoas, qne di.
zem ser delinquentes, com tanto
que dentro de oito dias se lhes pro
ve a culpa; se pratique em todos os

-casos, em que se proceder por devas
sa, sendo taes, que tenhão pela 1..ei
pena de açoutes, ou a maior pena,

_que a de seis anllos de degredo
para o Brasil.

29 Alvará, por onde se declara, que a
J.ei de Côrtes de 2.8 de Janeiro de
,164 ( comprehende sem restricçáo,
QU limitação quaesquer cessões,
aind.aque sejão meramente gratui.
tas, de djvidas e acçóes de terceiras
pessoas; e que por nenhum moelo
po<lem ser tomadas ~ ajuizadas" 01.1

executadas nos.Juizos dos -Captivos,
ou o proc~dimento principie por
execuçao, ou por meios Qrc1illarios;
exceptuando sómente o caso de se7
rem 'as divirTas, on acçóes remata-
'das pelos mesmos Juizos para paga
menlo do que os crédores, a quem

. 'pertencem, devem ú fazenda dos
Capiivos. .

Nov. 9 4?vará, por onde se ordena, qne a,
pos5e

Tum. Pac.

L.III. 301

383

- 3&5



DAS LEJS EXTl\A.VÂC;.A.NTES. UI

1754, 17 515. Tom. Paço
posse civel, que os defllnctos em

.sua vida houverem tido, p&.)se' logo
uos beus livres aos herdeiros escrí
ptos, ou legitimas: n_os v.inculados
ao filho mais velho, oa neto, filho
do primogeulto; e faltando este, ao
irmão, ou sobrinho; e sendo Mor
gado ,- ou Prazo de nomeação, á
pessóa, que for nomeada pelo de-
functo, ou pela Lei, .

Nov. 20 Ali'ará , por ónde se declarou o Cap. L:UI. 386
·J'S. §. 10. do Regimento da Fazenda
de ~9 de Dezembro de [75:>-

~~ ./llvará, por onde se determina', que 38,
os ))esembargad~res dos Aggravos,
e mais Ministros das Uelações da

.. Bahia e Uio de Janeiro levem as
mesmas assignaturas e emolumen
.tos, que ultimamente estão permit
tidas aos Ministros da Casa da Sup
plicaçfLO: e que a alç·ada dos Ouvi
dores do Civel e Crime de ambas as
ditas Relações seja de trinta mil reis
nos bens de raiz, .quarenta nos mo
veis, e doze mil reis nas penas.

29 Decreto, 01' onae -Sua Magestade 01'- D. II. 40
denou, que na Mesa dos Aggravos
da Casa da Supplicação se decidisse
a contenda, que houve entre o Cor-
regedor do Bairro dos Remolares e.o
Corregedor do Bairro do Rocio, so-
bre a qual deHes pertencia a serven-
tia da Conservatoria do Senado da
Camera.

1755'
1an. 8 Resolução, 'em que se determina, gu'e 4[

as Igrejas pertencentes ás ForCifica-
16 .
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çóes, como partes dellas, são com·
prehen.didas no ~. 2. do B.egimenlo

25
de 7 de Fevereiro de 1752. .

lan. 4.lvarrí >, por onde se declara a dispo- L.III. 389
sição dos Capitulos sexto e decimo
da Lei fllnçlamental da cobrança dos
Quintos do ouro, que foi publ~cada

~5

em 3 de Dezembro de J 750. .
Alvará, por onde se ~clarão e am- 39 1

plião- as prov'idencü\s dadas pelos Re-
gim~(jtos. Leis e Decretos de J 6 e
':17 de Janeiro e r" de Ahril de J 75 r,
de 2~ e 29 de ·Novembro ie 17fl3,
para a reguhl'ridade da partida, tor-
na-viagem e carregação das Frótas

-# do :Brasil,'e mais firme estabeleci-
men to das 't::asas de Inspecção da-
queUe Estado. -

Fe~ I, Alvará e Regt'fnerito, por onde se ex- 395.
tingniráo todos os ordenados, p'ro-
pill;,lS e ajudas de custo, que levá-
Vão o Ptesidetlte" Ministros e mais
Officiaes ao 'Desembargo do Paço,
cFeando para todo'S novos ol'dena·
dos compe.tentes..

4'Alvará' e',Regl/nento., por onde se ex-o 40-9
tillguÍrã'o todos os ordenados, pro-
pina:s e I!júdas de custo, que le.vavao
'0 Re6edor,. Desembargadores e mais
Officlaes da Casa da Supplicação •.
creando-se· parã todos novos orde-
-nados c~mpetentes.

Març. 8 Aviso, a que sC'refere o Decreto 'd'e 10 D: II., 41>
de Março de 1755.

10 ,Decreto, em que se recommendão as 4~
J.Jeis e Aviso nene referidos, e deter-
mina, que toda' a qualidade d~.fa·
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-465

· ' 17?S.
zend~, em qualquer fÓZ:D;la condu~i

da, que se despachar na A~ande:gSl,
seja eX<lminada pelos Officiaes ~el1e

, expressados. .
Març. 10 Al'iso sobre a mesmá materia do De- D.II. 45

qeto antecedente.
.-\.hril 4 A fpará, por (ln'de se determi~., ,que L. III. 419

os Vassallos deste aeino e da Ame-
rica, que casarem com Indias dei la ,
não !leão com infamia alguma,
antes se farão dignos .da Real at~l1-

ção, e serão preferidos na~ teI.'E~,

'em ,que Se estabelecerem, para os
lugares e occupaçóes, que couber.em
na graduação de suas pessoas;' e
seus filhos e descendeates serão h,a-
beis, e capazes ~e Ql1a1Ru.er empre~

go; honra, ou dignidade, se.m q.t,le
necessitem de di~pensa algmpa..

18 Decreto, em qu.e se d~termi~a .não D. II. 46
põderem os Officiaes dos Tribunaes
servir seus Officios, selJl pril1lei~g -
tirarem çart:3;s, .ou Alvarás. eJ'D N9- .
me de Sua )\iages\ade, e pagarem
os Direitos !l0vos e vefh9s, que de-
verem, conforme os Regimentos e
Regras da Chance:Haria.

Junh. 6 .dll'ar~, em q~.e .'se pro~ibe cap6v<;lr L.III.4H
IndlOs, l'estlt~l)ldo a liberdade aos
captivos, e dando aos ~esmos pleno
domínio em seus be,ns e terras.

6 'Alvará, em que se confi~ão os Capl
tulos e Condiçóes da Companhia do
Grão-Pará.

7 .1'1lv.ará, em que se recommenda a
observancia da Provisão de 12. de
Setembro de 1663., Jacultançlo uma
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1755, 1756.
plena liberdade aos lndios do Bra
sil, e prohitNnclo a administração

. dos 'mesmos pelos Religiosos;
Junh.}o Alvará, em que se faculta liberdade a

to~os para commerciar para Moçam,.
bique, excepto em o Vellorio , que
manda ficar por Estanque.

Julho 15 A 1var.á, em que se declara a Lei,
neHe referida, e estabelece o orde
nado dos Provedorés das Cape lias.

Nov. 4 Decreto, em que se estabelece a fórma
dos Processos do crime de furto.

II Decreto, em que se estabelece a fór
ri!a dos Processos dos vadios e oeio
sos, determinando-lhe j unt:lI:Çlente o
castigo.

~9 Decreto, em que se manda, que as
madeiras do Brasil, conduzidas para
'este Reino em Navios Portngllezes ,
não paguem os direitos de entr.ada
e saída.

. Dez. .3. Decreto, em que se prohibe o alterar-
, se o preço dos alugueres das casas,

permittirído denuncias de si.mil~an

te ~ transgreAsáo, e mandando para
aV'eriguação do justo valor proceder
em avaliações delles,' dando para.
'isso a fÓ"rma.

, 6 Alvará, em que se prohihe passar
paTa o BJ'a"sil Qommissarios volantes,

.·e p'rohibitivo do exercício destes aos
Officíaes'· e' Marinheiros de todos os
Navios.

, r,56'
Alvará, em que se cfetermiú.a <?- casti

go dos escravos, que no Estado do.
:Brasil trouxerem facas.

Tom. Pago

L.UI.469

I

D. II. 47
I

48

50

J

L. III .'t~73'

4 ()7.
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Març.2'O Alvará', em que se extinguirão os Of· L. IlI.477
ficios de Executores, nelle expres-
sos, creando de novo um lugar de
Letras de primeiro banco com o ti-
tuio de Jui~ Executor das dividas I

das Alfandegas e Junta do Tahaco,
que -se consultará pelo Con.selho da
Fazenda, determinando sua Alçada,
ordenado e assignatura.

Abril )4 Decref.o, em que se confirmão 'a·s In- D. II. 54
/ strucçóes, que servem de Regimentp

para os Recebe.dor~se Escrivães dos
quatro por cento, offerecido -pela
Praca de Lisboa.

Maio 2::1 Alvard, em que se perdoao os a:reitos L. III. 483
ás madeiras, creadas em o nosso
Rci~. .

Junh. .2 Decreto, em que se confirmáo as ln- D. II. 60
. struccóes e formalidade da cobranca

dos ~uat'ro per cento, declarad~
'nos cinco C:.pítulos segtlÍntes. J

9 Alvará, -em que -se declara o de 20 L.IlI. 484
de Março Je 1756.

15 Decretó, e.m que se estabelecé o saIa- D. lI. t>2
rio dos Ceifeiros e Trabalhadores
do AleJJ.1-Tejo, determinan'do penas,
e a fórma ,de proceder fontra Ós
transgressores delle. '.-

-Set. 10 Alpará, em que se confirma a Jn8ti- L. lII. 486
tuiçáo da Companhia Geral da Agri-

. cultura c;las "inhas do Altç)'D01.n:6.
10 Alvará, em que se tiráráo aosoluta- 5[7

. mente todos os Direitos dilS ma'dei
ras, que qualquer pessoa comlJr:lr
e manc1ar ir por sua conla' para a'
suas ooras: .

:17' A lwrá, e~n que se pronibe -ao;) Vas- 5 [9
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sallos defite Reino, homens 00 JIlar,

. :Assoldadar-se com qualquer outra
.Naçã~ Estrangeira sem licença.

N OY. 13 Alvaná, ~m que s'e est~belece p mo- L. IlI:5~J
do de se proceder com os home-us
de negocio faLlidos. .

~o A,lvará, em .que se determina o mo- .35
do .d'e avoI uma!' Fardos e Vasilhas,
que se embarcãt) para o Rio de Ja-
neiro, Bahia e Pernambuco: e quan-
to são os Fretes. .

Dei. I I Alvará, em que sé faculta aos Mari- 53~

'nheiros e mais .pessoas , que em-
barcão para o BrasiL, o levar para
elle o _cont~úrlo na Relação seguiu.- _
te a elle. '

16 Alvará, em que se confirmáo os Esta- 541
tutos da Junta do Commercio.

175']
laD.. 5 .dlvará, em que se faculta auctoridade L. IV. I·

a todas e quaesquer ..pessoas de ne-
.gociar por meio.de Companhias.

10 Alvará, em que se transmutou o Con- 3 .
tracto do Tabaco do Rio de Janei-
ro' em as outras contribuições nelle

- expl'essas. .
II Decreto, em que se ~tabelece novo D. lI. 64

modo da cobrança dos Direitos das
madeiras, pertencentes ao offieio de
Tanoeiro.

13 Alvará, e~ que. se extinguírão os L. ÍV. 5"
depositos particulares, nelle decla-
rad<?s, e. se transmutárãd para o
Deposito público.

15 Alvará, em que' se dete~'mina a S
quantia de ouro, que se deve con-
iervar no Registo das Entr.adas pa-

,-
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ra as Minas e sua~ annexas , estabe-
Jecenc10 a arrecadação do excesso,
que a el1as for, e se achar.

Jan. [7 Alvará, em que se prohibe o dar-se L.IV. 8
<linheiro a juro, ou risco por mais
de cinco por cento por anIlO.

2.7 Aviso sobre ,os dous Decretos de 4 D. II. 66
de Novembro de 1755,.

. Fev. 6 A[",ará, em que se eSlabelece o quall- L.IV. I I
to se deve pagar nas Alfandegas
para a contribuição da Junta d,as
cousas nelle declaradas.

10 Alvará, em que se ampliárão os P·r.i·
vilegios da Companhia do Gra.o·Pa
rá e Maranhão.

Març.16 .d/vará, em que se ert~írão eJaculM
rão tres Cadetes em qualqJler Com
panhia de Soldados" e os f'rivil~gios
dos meSlDos. -

. .A.bril I Alvará, em que ,se &tinguirão -os
direitos dos legumes, .criados 1 no
nosso Reino, e 'tendidos ~m tLis-
boa.

2 Decreto "em-que se l1)and~o selhw na ,1). IJ. Q7"
Alfandega ·todas as peças qe -seda,
fabricadas neste Reino, :pagando
s6mente a imposição do SeLlq.

I t• .A[",ará, em, que se- e.sl4aQelecem .o.s L. IV. ~ I

.fretes "dos COlll'OS., oondpzidos -da
Bahia, Rio de Janeiro e Perf,lambt1:-
co p<lra'este R~jno.

J 5 A[IJarP-·,~em q~e se dett'rmiqa· ü~.,o:se

sNspenda à viagem .dos ~av.ios/Por·
tuguezes por. causa de enlbargQs ,
ou penhora ,..feita ,depois,IQe princi
piar' a <larl'ega~, ·determi na.lldo. o

. quarldo hão .de ter- execução. .'
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17 57' Tom. Pago
.Abril 16 Carta., em que se faculta uma total D. II. 68

exempç5.o de Direitos ao grão, que
de Castella 'vieJi' p~r-a ..Po"rtugal.

J 9 Decreto, em que s'e determina a fór- 69
ma da arrecadação dos Direitos do
carvão e lenha.

Maio 3 Dil'ectol'io, que se deve observar nas L. IV. ~5

Povoações dos Indios do' Pará e
• h"Maran ao , em quanto Sua Mage-

stade não mandar o contrario. '
4 Alvará, em qoe se extinguem os De- 6~

p,ositos particulares.
I~ ""llvará, em,que se Iproh.ibe embé!r- 71

gar e apenar todos 'os materiaes pr~~

cisos para ob~as, ainda Reaes; e
tambem o numero para a sua fa- . .

, briea e transporte.
1·6 Alvará, em 'que se faculta a entra- 74

.da dos dinheiros, obrigados a vin-
culos de Morgados e Capellas, em
a Companhia do Grão-Pará, em
quanto não se einp.regão. em bens
livres, para se vincularem. '

.Junb. 10. Alvará, em que se dá 'preferellci~ ás 75
soldadas dos Marinheiros nos bens
dos Mercadores faUidos.

10 Alvará, em que' se faculta á Junta do 77
Commercio o poder nomear a ser-
ventia de Meirinho e Escrivão da
sua ·Vara.

lO Alvará: em que se prohibe aos Jui- 78
zes das Alfandegas o impedir as·co-
branças dos quatro e meio pol'
cento; e que' 'sómeAte possão dar
conta á Junt"a do Commercio.

15 Decreto. em que se determina a for- D. U. 70
m~lida~t: do despacho da palha, ,

A,gost..
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Agost. 6 AII'ará., em que se faculta dar di- L. lY. 'í9
nbeiro a juro. de cinco por cento.

6 Alvará, em que se confirmáo os Esta· 80
tl1t0S da Real Fabrica das Sedas.

30 A l"atá, em que se dá. prov.idencia 9'f
. para conservação ,da nativa pureza.

dos Vinhos do Douro, estabelecen
.de penas contra os Conductores dos
mesmos, que na conducção não
.observarem fidelidade.

Set. ,1 A (Fará, em que se concede aos Mer- 97
cadores fallidos inculpavelmente del:
por cento dos seus hens. -

Out. 3 ",f[lIará, em- que se faculta ao Védor- 9K
da Real Fazenda e Junta do Com·.
mer.cio poderem nomear Guardas de
Navi.os para os pórtos ~elle declara-
dos.

24 D.e~relo, em que se declarou compre· D. II. 73
henderem-se no de 2 de Abril deste
anno as peças de seda neste indivi.
duadas.' -

34· AlIJará, e~n que se declara e amplia L. IV. IQ~
() Cap. XV. §. 5. dos Estatutos da
J uuta do Commercio, facultando-
lhe a nomeaçfLO dos homens de tra·
balho das Companhias da' Alfande-
ga, e dando-lhe a sujeição dos me-
smos: revogando para isso o Cap.
II. do Alvará da regulação de T753.

~6 A l\la/Já, em que se declara o §. 4. ~lo '1.03

Cap. XVII. dos Estatutos da Junta
do Commercio, mandando dar aos.
denunciantes o Terco de' todas a's
fazendas, ainda de Gontrabando. .

~ov. 3 Alvará, em que se determina, qne 106
os al'l'endamelltos de longo tempo

17
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sejâo e tenhãQ os effeitos de uma
silllples locação, e "ão de afora·
mento, annllllanrlo os feitos junta-
mente. _

"Nov. 12 Alvará, em que se dá pl'eferencia aos L. IV. 108

Navios, fabricados no Brasil, para
carregarem em as Fr<ftas, declaran-
do para isso as Leis, neste aponta-
das.

14 Alvará, em que se amplião os §§. 5. ~ 109
6. e 7, do Cap. XVII. dos Estatutos
da Junta do Commercio, detcrmi-
nãndo varias penas e devassas aber-
tas contra os Contrabandistas; e
prohihindo alguns abusos dos üf-
ficiaes da Alfandega.

18 Decreto, em que se manda, que a D. U. 74.
hordo dos Navios seja medido o
Sal, que nelles fosse conduzido pa-
ra o Brasil, determinando a fórma
da medição, e que a Junta para
ella estabelecesse tempo.

19 Alvará, em que se nega faculdade L.IV. 117
aos Estrangeiros vagabundos para

. venderem comestiveis, bebidas e
qumquilharías , (.)u fazendas, annul·
lando a concedida.

_ ~ 1 Decreto, em que se determina alguma D. II. 76
formalidade da arrecadação dos Co-
fres do dinheiro do Brasil.

Dez. l6 Alvará, em qlíe se confirmão os Esta- L.IV. UI

tutos dos Merc'adol'es ·de Retalbo;
e Pauta das Fazendas,. que ás respe-
ctivas classes. pertenGem..

175&
lane 9 Alvará ,. em que- se declara o §. 7 d'a l40

Lei de 14 d.e Novembro de 1757"
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Jan. I I A/Ilará, em que se faculta líue a L. IV. 142

todos o Commel'cio de Angola,
Pórtos e Sertóes adjacentes, abolin-
do em parte a prefei'enciã, quGc----:.~. _
BOS taes pórtos para o carregar dos
Navios.

25 A fvará, em que se determina quan- J 46
to de direitos se pagará dos pretos,
e fretes de sua conducção, e jun-
tamente do marfim.

o 30 A filará, em que se estabelecem pe- J S,C}
nas contra os Officiaes das Casas da
Fuudição do Rrasil, que persu~di-

rem e -obrigarem aos que se appre-
sentão com ouro della, não fação

. o manifesto no nome, que volunt,a
riamente quizerem , determinando
os executores das ditas pena ,

Fev. I Alvará, em que se erigírão os Fa- Ih
róes nas Barras, e se ordena a for-
malidade dos despachos dos Navios
mercantes ,. revoga o Alvará, que
estabeleceo o Troço, estabelecendo
em outra fórma o ministerio do
~mesmo.

3 Decreto, em que se faculta o trans- D. II. 78
porte das fazendas para fóra deste
Reino, . sem pagarem Direitos na
Alfandega, e Consulado da saída.

3 Decreto, em que se proltibe aos Of- 79
ficiaes da .Alfandega do Rio de Ja,
neiFo o poderem levar cousa algu-
ma a titulo de Refresco e M;U:cas
dos Navios.

2 I -A I'iso , em que se determina a forma- 8 r
hdade de. soltura aos. presos por
dividas, sendo pobres.
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17 58. Tom. P08.
Març. 29 I./lstrucções geraes e commuas para D. lL 8~

os Oificiaes das Mesas da Arrecada-
r.ão das. ConM.ik";~o~e~ dos Far()'es~ ~ ._ ... ..&. .. UU1\' ,:, t

e para os Lotadores dos Navios.
Abril 8 Decreto, em que se prohibe o despa- 86-

char-se na ;\ lfandega SoJas e Atana-
dos, nao fabricados neste Reiúo.

24 Decre.to, em que se approvão as In- 81
strucçóes de pagame,nto e arrecada- _
ção da coutribuiçao para os Faróes.

Máio 8 Alvará,. em que se faculta a liber~a- L.IV. 161

de uD1yersalmente a todos os Indtos_
, do Brasil.

J2 .LI!vará) em que se determina aos d-o- '70
nos das casas, queimadas e arruina-
das, a {órma da sua reedificacão,

- pagamentos, e privilegios. .-
.Tunh.. 12 Plano, 'que- Sua. Magestade' mandou D. II .. 87

remetter- ao Duque Regedor. par.a.
se regttlar o Alihhamento élas Ruas,.
e reedificação. doiS casas, que se
hão de erigir nos terrenos, que. ja-
zem entre a Rua Nova do Almada

,e Padaria,. e entre a extremidade
Septenlrional do Rocio até o 'fer
reiro- do Paço exclusivamentE'.

!i~ Decreto., pelo qual Sua Magestade 1'00

amplia' ao Duque' Regedor a juris-.
dicção em fodas as materias, con-
cernentes á reedificação ila. Cidade
de Lisboa', e {l nomeação dos Mi-
nlstros, que devem expedir as dili-
gencias" pertencentes á dita reedifi-·
cação.

IG C'a7!ta , para o DuqU"e Reged'or , remet- IO~

tenllo,lhe (). Decreto' e Pblno ante-
ce4entes~.

,
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1unh. ~, Alllal'á, em que se determina a f6r.- L.IV. 177
ma do pagamento de parte dos or-
denados dos Ouvidores das CapeUas.
do Senhor Rei D. Affouso IV.

lulh. 4 Alvará, em qne se prohibe a todos 178
os habitadores e naturaes das Ilhas
da Madeira e Açores tran ortarem-
se para fóra delIas sem passaporte .
justificado. '

~o Alvará, em que se reformão dous 181
neste referidos '( de 20 de Março
de 1736, e de:l5 de Llbn" de 1739),
e determina o numero, qualidade
e carga dos Navios, que podem na-
vegar das] lhas para o Brasil.

29 LlI4'ará, em que se prohibe ás pes- 18s
soas, uelle declaradas, o Commercio
para o Grão-Pará, em confirma~ão

dos seus Capitulos e Condições.
:Agost. J Lllvará, em que, s~ declara o §. 18. 185

. da hlStituiçáo da Companhia do
Grão-Pará e Maranhão. 'I' Alvará, em que se confirma o Directo': J 8.7
rio dos Indios do Pará e- Maranhão.

Out. 3 .tJlvará, em que se declara o §. T, do· ,1~9
Capitulo VI. da Lei de 3 de Der,em.
bro de 1'250.

3 A/llará, em que se 'ma.nda a'JS Ouvi· 19 1
dores do Brasil fazer aTbitramentó
para sustento dos EsCC'avo~ presp.s .
em quantia e quantidade certa; ~.

que sobre o seu cumprimento' se
devasse todos -os annos pelos, l~'e-
smos Ouvido.res. .'

. 27 Decreto, em que se m:mda pagar-Di'- D.n. 104
reito de tod-as as Adnélas; declaran-
d'o e rc-vogancfo para isso (:) DecretQ
(de 15de Janeiro de J~57) neste re-
ferido. I
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195

1759' Tom. Pagi
lan. 15 Alpará, em que se amplia e ,declara L.IV.I93

a Lei dos tratamentos.
.16 Alvará, em que se mandão avaliar as

causas, em qu e se tratar da liberda
de de alguma pessoa, para effeito
de se admi Itir, ou não, appellação,
ou Aggravo, conforme a Alçada do
Julgador; andando ontrosim ob-
servar como Lei a opinião, que na
Relação da B:lbia houve sobre simi-
lhante canS3, para d'ecisáo das mais.

:Març. 14 Decreto, em que se mandão estabele- D. II. 105
cer e edificar as casas para os Fabri-
cantes de Seda no Bairro das Agllas
Livres, facultando aos OEficiaes a
preferencia da habitação deHas. .

Març. 28 Alvàrá, em que se declara serem os L.IV. 196
fretes dos couros estabelecidos sem
abatimento do Comboio .

:Abril 19 Estatutos da A.ula do Commercio, or
denados por EIRei Noss'o Senhor no
Capitulo xvI'. dos Estatutos da Jun
ta do Commercio destes Reinos e
seus DominIos, e Alvará de sua
confirmação. .

MaiQ 17 Alvará,. em que se determina, que
. das dividas dos Mercadores fallidos,

que tem juros estipulados, se lhes
contem e paguem sómente até o dia
de sua appresentação e sequestro.

19 Alvará, em que se confirmâo os Esta
tutos da Aula do Commercio.

30 Alvará, em que se determina o devas
sar-se dos Homens de Negocio fal
lidos, sobre o occultarem bens e
accóes.

Junh. IS Alva~á, em que se determina a fórma
e regulação da reedificação da Cida
de queimada.
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Junh. 19 Aviso, em qn~ se mandão executar as D.U. 107

lnstt'ucçÓf>S da Praça do Rocio, e
em que estas vão adjuntas.

21 Alvará,. em que se determina a ar- L.IV.216
. reca,dação tios bens dos Orfãos,
Residuos e Capellas, como tambem
qnaes devem ser os Avaliadores,
seus salarios t' dos Partidores.

28 Decreto, em que se determina a foÍ'- D.-n. 116
,malidade da arrecadação do ouro,
que vem Ilas Frotas.

Junh. 28 Alvará, em que se estabelece a regll- 'L.IV. ~2r
laridade dos Estudos do Latim, no-
vas Aulas de Lingua Grega, Hebrai-
ca e de Rbetorica, e se prohihe a Ar- 
te e Methodo de ensinar dos Padres
Jesurtas. .

30 Oecreto, em que se determina afórtna D. lI. 118

da arrecadacão dos embrulhos do
dinheiro, vi~ldo do Brasil, a que "
não apparecer donQ , e juntamente a
'Sua eót ga, qUllfido te appm-ecer.

30 AViso, em que se mandão fazer às adju- no
(Jicaçóes dos Terrenos, detetminall-
do-as por palmos, e declarandu o

. nmnero aeHes, e que se enttegue
aos donos o mesmo sraço, que an-
tes pt>ssuiâo.

Julh. 25 Alvará, em que se'(,l'ige em CidtHle a L. IV. 245
Villa de Aveiro.

.Agost. 3 Alvará, em que se determina ser ca- 248
50 de Devassa o c inlc de tirar pre-
sos á Justiça, e se 'recommenda o
Alvará (de~8 de Julho de '751)
neste referido.

9 Alvará, em que se extingue () Depo- 249
sito ,particular dos bens dos Defun-
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1759, 1760. Tom. Pal~

tos e Ausentes, e se incorpora no
Deposito Geral da Corte, estabele-
cendo jllnt~mente afórma da habili·
tação dos herdeiros dos ditos bens.

Ago t. I ./}II 'ará , em que se excita o Regimentd L. IV. 255
da Fabrica dos pannos, e es abele-
cem mais determinações, conducen-
tes á observancia do mesmo Regi-
menta.' -

13 ..1Ivará, em que se confirma e estabele· :!6r
ce a Instituição da Companhia Geral
de Pernambuco e Paraíba.

Set. . 3 Cart(l, que Sua M;Igestade Eidelissi- D. II. 12 f

ma mandou ao Eminentissimo Car-
deal Patriarcha, na qual lia por ex-
pulsos dos seus Reinos e Dominios
os Padres da Companhia, e os justos
motivos, que para isso o obrigárâo.

3 Alvará, pelo qual se exterminao, L. IV. 'Ã94
proscrevem e mandão eXfuls~ de-
stes Reinos e seus omi 17i~1II'N~l:t:

ligiosos da Companhia, e prohibe
que com elles se tenha qualquer
communicaçao v~rbal , ou por escri·
pto.

Out. 19 Decreto, em que se perdoão por dez D. II. 129
annos meios Direitos dos frutos e
generoso das Comarcas de Castello-
Branco e Guarda, vindos para a

. Côrte de Lisboa, sendo embarcados
em Villa-Velha do Rodao..

23 Decreto, em que se detemlÍna a f6rmll J 36
das Consultas dos lugares. de Letras.
. - . 1760

lan. I t Alvará, em que se determina a forma- L. IV. 30G

lidade dos Ex~mes dos Professores
de Grammatica e Estudantes, decla-

rando
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1760. Tom. Ppg.
randoos§§.lJ .. 16.e _7 ••daLei e
Instrucçóes dos Estudos•.

Març. 7 Alvará, em que se estabelece a prohj. L.IV.303
bição 90S Commissarios volantes
par~ o Brasil, e se lhes commutao
as penas, que ji lhes estavao impo-
stas.

J:1 Alvará, em que lYe declara quantos 306
. bens devem ter os .Fallidos, para se
lhes dar os dez por cento, determi
IillUOS no Alvará de J 3 de _ ovemhro
de 1756.

Abril 30 Alvará.., em que se determina, que os 307
Fabricantes-de obras de seda t1este
Reino sÓ1neufe pagu-em na AJfaodega
a despesa do se1lo, maudando para
isso observar e revogar os Decreto.s
(de 2 de Abril .de 1i5, e de 24 de
Outubro do mesmo anno) e Alvar.:.i
(d~ 24 de ll;larço de J6~5) neste
referidos.

Junh. ~5 Alvará', em que se deterroma a Poli- 309
cia da Côrte. para conseguir a púhli-

o ca paz da mesma Côrte e Reine.
25 Alvará, em que se determináo os 320

emelumectos dos -Corregedores,
J lrizes do Crime e Escr.i"ães respe-
ctivos.

Julho ~ AIIJal:d, em que se prohihe Das Capi- 323"
tal1ias, neHe referi(!as, cortar-se as

- Arvores de Mangues, que não esti-
,'erem éles.cascadas, facultando flU-

ctoriclalie para se descascarem.
4~st.r3 AlJvará, em que se declara, q laudo " 32.5

e que l{}essoas devem" 011 não, tirar
Passaportes, seu emo)~lImento, e
·queln ·os (~e'Y'e passar) Sll fOl"1RüÜ-
aade ,le.t JT.p4>. .I·~
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Set. 20 All'ar;á, am q.ue se, detet'min:l a :regtl- L.IV. 327

lação da v.i·rla e aflieio, que s.e deve
pratiear c.om (JS S.igauos nos Estados
do llrasil, o qUf: lhes he permittido
e prohibido, e as penas) que tem,
s.endo disto tl'ansgressores.

Out. 15 Alvará, em que se coufirmâo e dê- 329-
·clar50 os §§. G. e 7, dos Estatutos
da Junta do Commercio destes Rei-
nos e seus Do.mínios: ordenando a
fórma, c6mo hão, de ser sentencia-
dos e castigados nos Domínios Ul-
tramarinos os descaminhos das fa-
zendas e os Contrabandos.

]5 Decreto, em que se faculta a exe mpção D. n. 1'3 f

ele Direitos dos Curtimentos de Pelles
e Couros, fabricados neste Reino,
certificando-o assim, na fórma neste

.declarada.
J8 Alvará, em que se .1imi ta outro de L.IV. 33'4

20 de Março de 1756 na p.arte, que
·neste se declara.

Novo 5 Dec/<'eto, em qae se confirma o Plano D. n. 13:1.

e Arruamento; nelle inco,rpoJ'ado~

15 Alvará, em que se determina terem ap- L..LV. 337
plicação as pena-s oos. Estatutos dos
Mercadores. das cinco Crasses contra
o,s que tiverem menos de "I.metade
dos I'ucros nas vendas das loj as, em
qu.e venderem; determinand .Junta-
mente de nennum effeito os contra-
ctos e escriptos das fazendas.,. que
se derem a credito aos mesmos..

15 ..dlvará, em. que se prohibe o exerci<;io. 339
da Musica, sem delia ser Professor
e Ir.máo de Santa Cecilia.

Dez. 16 ,A·lvapá, em que se faculta á Junta 340
da Agricul!~~~ d~ ~~~ p'ouro pri..



DAS LEIS EXTRAVAGANTES. 139

J 760, 176 r. Tom. POIJ·
vativamente estabelecer Fabricas de
Aguas-ardentes, e em que 'partes,
ampliando juntamente os §§. 10. e
28. da sna Instituição.

Dez. 30 Alvará, em que se determina ao Juiz L.IV.346
Conservador da Agricultura das Vi-
nhas do Alto DO~lro, proceda e~
devassa dos transgressores ela Iusti-
tuição da .mesma em Fevereiro de
todos os annos.

1761 .
·Fev. 25 Alvará, em que se determina a appli- 348

. cação dos bens dos Padres da Coro-
panhia, expulsos deste Reino.

Març. 3 Decreto, em que se .det rmina per- D. II. 136
tencerem as guardas dos _ avias aos
Guardas de Belém, em quanto os
Navios não subirem dos Marcos pa-
ra cima.

3 'Alvará, em que se faculta Aposen- L.IV.3§r
tadoria passiva aos Fabricantes de
Seda, qué tiverem dous, ou mais
Teares da mesma Fabrica.

Abril 27 Decreto, em que se regula o Unifor- D. II. I ~7

me do Fardamento militar.
Maio 30 Decreto, em que se amplia o 'antece- 139

dente. .
Julh. 2 Decreto, em que se mamlão creal' de ib.

novo 24 Guardas-Marinh s com a
graduação de Alfcl'es de Infantaria.

'Agost. 6 Decreto, em que se regula o Upiror· 140
me dos Auxiliares.

17 A.lvará , em que se regula 3· formali· L. IV. 3-5~

dade dos notes das Filhas da!>- pes-
soas principaes deste R~ino, abolin-
do .as legitimas, e determinando a
{órma de süa lstel)taçáo. _J....
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176 r.
Agost. J 7 A I Jará, em que se estabelece a fôrma

da assistencia dos Casamentos das
Pessoas Nobres, abolindo junta
mente vario abusos, que as Villvas
praticaváo, e determinando-lhes o
que elevem observaI'.

Set. 19 AIFará, e 1 que se pl'ohib o trans·
portarelU- e e Cl, 'o d E ,tudo do
Rrasil para os .Rei os de Portugal.

Dez. 22 Carta de "Cei, em que 8 e ti guem
o emprego le Contador mór, CQu
tos do Reino e C~ sa, todos GS üfú
cio e lncumbencllts do me mo, e
todos os epositos do eal Erario t

instituindo 1 go um Thes uro geral
e l.wico, e determinando a formali
dade do recebimento, despesas e
pes oa , para clle neccssaria de
terminadas.

"2 Carta de Lei, em que se faculta. ao
Conselho 4a Real l·'azend· p ivaÜ'V:l
jurisdicçao de conhecer de todas as
materias a ella pertencentes.

f ••••• Carla d'ElRei, em que se ordena, que
o Regedor e Desembargadores da Ca
sa da SnpplicaÇrlO cu mprão os despa
chos do Desembargo dQ Paço, sendo
assignados ao menos por doús Des
embargadores,

A iso da Secreta! ia de Estado, eIn que
se ~ordenon se declarasse aos Carée
reiros, não tomassen) assentos de
presos ;t ordem de Sua l\[agéstade I

sem especial orde11'~ ~ua.

F I L

Tom. Pa.K.
L.IV.358

361

364

3g8

D. II. I~
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